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ZALOGUJ SIĘ!

„Dziennik Gazeta Praw na”: Lekarz
poza systemem?

Indonezja/ Zmarł czterolatek
chory na ptasią grypę

użytkownik (pełny adres e-mail):

Mazow sze/ Sejmik zdecydow ał m.in. o
przekształceniu dw óch szpitali w
spółki (ak tl.)

W HO apeluje o w ięcej
pieniędzy na w alkę z malarią

Zmiany w mózgu u osób
narażonych na zaburzenie
dw ubiegunow e

UE/ Palenie papierosów ma być mniej
przyjemne - KE zmienia dyrektyw ę

W enezuela/ Prezydent
Chavez pow rócił do sw oich
obow iązków

(ak tl.2)

(więcej...)

Popularne środki
znieczulające mogą szkodzić
płodom i now orodkom

hasło:

Zaloguj

zapamiętaj mnie:

Nie masz konta? Zarejestruj się!

W ysoka aktyw ność
glutaminianu zw iązana z
ryzykiem samobójstw a

(więcej...)

(więcej...)
UWAGA - NOWOŚĆ!!!

Polecane artykuły

W grudniowym numerze "Służby Zdrowia"

Wygodna wyszukiwarka
leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label
objętych refundacją)

Dobrymi chęciami brukujemy piekło
Innego końca świata nie
będzie
Przez ostatnie 22 lata miałam
wielką frajdę robienia tego, co
lubię i co – jak wierzyłam – ma
sens dla innych. Dziś kończy się
dla mnie dotychczasowy, 22-letni
świat. Zaczyna nowy, nieznany.
Dziękuję tym, którzy ciężko ze
mną pracowali i tworzyli gazetę.
Dziękuję C zytelnikom, bez których
ta praca nie miałaby sensu. Życzę
Wam, służbie zdrowia i „Służbie
Zdrowia”, wszystkiego dobrego w
Nowym Roku. A w Święta –
rodzinnego ciepła, wytchnienia i
chwili dla siebie. Przede wszystkim
zaś – dużo zdrowia.
Aleksandra Gielewska,
redaktor naczelna.

Zniechęcić do refundacji
Pacjent z zebrą na ręku
Czy CSIOZ oszukiwało
kontrolerów?
Przed sądem lekarskim: Sąsiedzka
przysługa
Młodzież płaci za seks

III FOZ - Krynica 2012

Rozmowa z Agnieszką Pachciarz, prezes
NFZ

Też to skomentuj!
Stachanowcy w kitlach
Innego końca świata nie będzie
Zagładzie dinozaurów towarzyszyło
wymieranie jaszczurek i węży
Dolnośląskie/ SLD przeciw
komercjalizacji szpitali
Pro vita et spe
[w ięcej...]

Rejestracja

Stwórz konto lub Zaloguj się

Czasopismo "Służba Zdrowia"
Wydanie specjalne

Lubię to!
520 osób lubi obiekt Czasopismo "Służba Zdrowia"

Wydanie specjalne na Forum
Ochrony Zdrowia XXII Forum
Ekonomicznego w Krynicy

Priorytetem rządu jest poprawa
stanu finansów publicznych –
rozmowa z ministrem zdrowia
Bartoszem Arłukowiczem

[zobacz więcej...]

Zdrowie napędem gospodarki? –
Ryszard Petru

Forum Ochrony Zdrowia

Zdrowie to nie koszt, ale
zyskowna inwestycja – rozmowa z
wiceministrem zdrowia Igorem
Radziewiczem-Winnickim

III Forum Ochrony Zdrowia (2012)
Zdrowie dla gospodarki

całość dostępna jak o e-book

FOZ - informacje prasowe

Nasze książki
Ostatnio na blogu

Lekarski Egzamin Państwowy
- 180 pytań testowych z
odpowiedziami i komentarzem

Dziękuję Pani Olu
Maciej Biardzki

Trup ściele się gęsto

Książka "Lekarski Egzamin
Państwowy - 180 pytań testowych
z odpowiedziami i komentarzem"
powstała z myślą o osobach
przygotowujących się do
Lekarskiego Egzaminu
Państwowego, decydującego
zarówno o przyznaniu prawa
wykonywania zawodu, jak i
wyniku postępowania
konkursowego na specjalizację.

Maciej Biardzki

HOMEOPATIA – DOBRA NOWINA
Andrzej Gregosiewicz

Czy można popierać Arłukowicza?
Maciej Biardzki

Ostatnio na forum

Książka dostępna bezpłatnie
w formacie e-book!

Uzdrowisko Krynica -Żegiestów
Zaświadczenie warte 100 zł
Zmiany w wykazie świadczeń
Recepty refundowane -wątpliwości
Recepty-dobry projekt

Nie samą medycyną...

Konferencje i zjazdy

Lekkoatletyczny sezon halowy bez wicemistrza olimpijskiego Storla

Nieodpłatne jednodniowe kursy dla
lekarzy i pielęgniarek poz z zakresu
wczesnego wykrywania
nowotworów u dzieci
10.2012 - 06.2013, cała Polska
[więcej...]

Wty czka społecznościow a F acebooka

Ekstraklasa piłkarzy ręcznych – operacja Rosińskiego (aktl.)
Kwantowy radar nie do oszukania
Żarłoczne grzyby podsłuchują rozmowy nicieni
Ekstraklasa piłkarzy ręcznych – w poniedziałek operacja Rosińskiego

C hcesz porównać
CENY ZABIEGÓW?
Kliknij tutaj.
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Szczelinowanie hydrauliczne może mieć związek z trzęsieniami ziemi
Geminidy prawie zgodnie z planem
(więcej...)
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