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Wyświetl nową zawartość

Najnowsze tematy

OBJAWY OGÓLNE (wpisz się tutaj, jeśli jeszcze do końca nie wiesz, co Ci jest)

Zwichnięcie karku?

Bóle, drgawki, gorączka, zmiany masy ciała
wpisz wiek, płeć, na co dotychczas chorowałeś, czy dreszcze są w czasie gorączki,
jak długo i jak często występują, czy tracisz przytomność w czasie dreszczy, itp.

KLATKA PIERSIOWA - Duszność, kaszel, zaburzenia rytmu serca
wpisz wiek, płeć, na co dotychczas chorowałeś, porę dnia duszności, czy
występuje po jakimś zdarzeniu

13 tematów
34 odpowiedzi

Jaki lek na gorączkę ?
przez FuturaMed.pl
01 gru 2013

7 tematów
10 odpowiedzi

Duszności przy tarczycy
przez FuturaMed.pl
16 mar 2014

5 tematów
13 odpowiedzi

Zespół jelita nadwrażliwego
przez FuturaMed.pl
27 sie 2012

12 tematów
22 odpowiedzi

Zwichnięcie karku?
przez FuturaMed.pl
09 maj 2014

okt - maj 06 2014 11:24

poziom żelaza u czterolatka
agac - gru 08 2013 07:15

Jaki lek na gorączkę ?
Elka_Mikula - gru 01 2013 08:46

Badanie krwi a choroba skóry
maria - lis 21 2013 09:51

BRZUCH - Nudności, wymioty, zaburzenia jelitowe
wpisz wiek, płeć, na co dotychczas chorowałeś, na czym polega problem, jak
długo trwa itp.

Inne objawy
Opisz tutaj niepokojące objawy niewymienione powyżej

Problemy po usunięciu pęcherzyka
żółciowego
Diotyma78 - wrz 24 2013 09:59

SPECJALNOŚCI (kiedy jesteś już pod opieką specjalisty, lub planujesz się do niego wybrać)
Choroby wewnętrzne
Internista, Kardiolog, Pulmonolog, Endokrynolog, Diabetolog, Gastroenterolog,
Nefrolog, Angiolog itp

12 tematów
82 odpowiedzi

Choroba Hashimoto
przez FuturaMed.pl
16 mar 2014

Pediatria

2 tematów
2 odpowiedzi

Czkawka u niemowlaka
przez FuturaMed.pl
08 maj 2012

Chirurgia

3 tematów
3 odpowiedzi

Ból brzucha po jedzeniu
przez FuturaMed.pl
12 maj 2012

9 tematów
34 odpowiedzi

Ginekologia Położnictwo

naczyniak
przez FuturaMed.pl
25 gru 2012

Neurologia

4 tematów
4 odpowiedzi

Wodogłowie normotensyjne
przez FuturaMed.pl
14 maj 2012

Psychiatria

2 tematów
2 odpowiedzi

Depresja
przez FuturaMed.pl
10 mar 2012

Onkologia

2 tematów
2 odpowiedzi

Nowotwór a rak - czy to jes...
przez FuturaMed.pl
19 kwi 2012

Choroby nowotworowe

4 tematów
22 odpowiedzi

Diagnostyka tarczycy
przez FuturaMed.pl
21 lis 2013

12 tematów
80 odpowiedzi

poziom żelaza u czterolatka
przez FuturaMed.pl
07 sty 2014

2 tematów
2 odpowiedzi

Rektoskopia a Kolonskopia
przez FuturaMed.pl
24 kwi 2012

Diety

4 tematów
11 odpowiedzi

Dieta w zespole jelita draż...
przez FuturaMed.pl
21 kwi 2012

Uroda

2 tematów
2 odpowiedzi

Wypadanie włosów u młodej o...
przez FuturaMed.pl
11 maj 2012

Pytania odnośnie wszelkiej maści sprzętu medycznego

4 tematów
3 odpowiedzi

Oferta pracy dla Serwisanta...
przez Adecco_Poland
11 lip 2013

luźne wątki

1 tematów
0 odpowiedzi

Krótko o forum
przez FuturaMed.pl
30 paź 2011

Inne specjalizacje

BADANIA
Badania laboratoryjne
Wszystko o badaniach pobieranych z krwi, moczu, plwociny i innych naturalnych
wydzielin

Inne badania

ZDROWY STYL ŻYCIA

SPRZĘT MEDYCZNY
Sprzęt medyczny

INNE

429 Napisanych postów

33 aktywnych użytkowników (w ciągu ostatnich 15 minut)
0 użytkowników, 33 gości, 0 anonimowych (Wyświetl pełną listę)

Google, Bing

187 Wszystkich użytkowników

okt Najnowszy użytkownik

830 Najwięcej aktywnych

Moderatorzy Najaktywniejsi użytkownicy dzisiaj Najaktywniejsi użytkownicy w ogóle
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