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Chirurgia. Tom 4

Podręcznik przybliża w kompletny oraz nowoczesny sposób najnowszą wiedzę
i aktualne trendy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chirurgii.
W czterech tomach zawarto najświeższe informacje wzbogacone doświadczeniem
własnym Autorów – uznanych ekspertów reprezentujących praktycznie wszystkie
chirurgiczne dyscypliny zabiegowe. Bogaty materiał graficzny – prawie 1200 rycin
– doskonale ilustruje omawiane zagadnienia.

W książce przedstawiono wiadomości z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii stanów
nagłych, podstaw chirurgii i skojarzonego leczenia nowotworów, wybranych dziedzin
chirurgii, a także zasad kompleksowego, wielospecjalistycznego postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego. Najbardziej rozbudowaną częścią publikacji są
rozdziały poświęcone chirurgii układów narządów z uwzględnieniem zasad tzw.
chirurgii wielonarządowej i chirurgii wisceralnej.

Nowością w polskim piśmiennictwie jest poruszenie problemów przywództwa czy
nabywania tzw. umiejętności nietechnicznych, w tym umiejętności kierowania
zespołami chirurgów,współpracywielodyscyplinarnej czy krytycznego postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego opartego na zasadach EBM i GCP. Autorzy dołożyli
starań, aby podręcznik dobrze spełniał swoją funkcję edukacyjną w szkoleniu pody-
plomowym absolwentów kierunku lekarskiego oraz rezydentów realizujących
szkolenie specjalizacyjne w chirurgii i jednocześnie był pomocny w codziennej
praktyce klinicznej.

Choroby autoimmunizacyjne u dzieci
Redakcja naukowa: Elżbieta Smolewska

Redakcja naukowa: Grzegorz Wallner, Tomasz Banasiewicz

Wzajemne relacje pomiędzy podatnością genetyczną, wpływami środowiska
(infekcje, stres, leki, toksyny, promieniowanie UVB i in.) oraz zaburzenia pracy
układu immunologicznego pod postacią przełamania tolerancji immuno-
logicznej, mogą skutkować rozwojem autoimmunizacji. W efekcie dochodzi do
produkcji autoprzeciwciał niszczących własne tkanki i narządy, i rozwoju chorób
auto-immunizacyjnych – układowych bądź narządowo-specyficznych. W pediatrii,
w zasadzie w każdej specjalności, można się z nimi spotkać, a niektóre z nich, jak
choćby cukrzyca typu 1, układowe choroby tkanki łącznej, nieswoiste zapalenia
jelit czy łuszczyca, stanowią coraz częstszy problem w praktyce klinicznej.

Na rynku polskim nie ma podręcznika, w którym zebrane zostałyby choroby
autoimmunizacyjne w kontekście ich nowoczesnej diagnostyki i aktualnych
możliwości leczenia.

Dlatego mamy nadzieję, że książka Choroby autoimmunizacyjne u dzieci,
przygotowana przez zespół wybitnych specjalistów, będzie pomocna w pracy
lekarzy pediatrów, ale także węższych specjalistów w pediatrii, którzy zajmują się
leczeniem pacjentów z chorobami autoimmunizacyjnymi. Zainteresuje ona także
studentów medycyny, którzy chcą dokładniej zgłębić ten jakże frapujący temat.
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Dietetyka w chorobach nowotworowych
Poradnik dla lekarzy

Redakcja naukowa: Andrzej W. Szawłowski, Joanna Gromadzka-Ostrowska

Podręcznik z misją edukacyjną systematyzujący wiedzę na temat znaczenia diety
w leczeniu chorych na nowotwory, jak im zapobiegać w ramach profilaktyki
pierwotnej i udzielać porad dotyczących właściwego odżywiania po leczeniu
onkologicznym w ramach dietoprofilaktyki wtórnej. Wiedza w nim zawarta
z pewnością będzie przydatna w formułowaniu zaleceń w kartach wypisowych
ze szpitala a także udzielaniu porad w ramach konsultacji lekarskich.

Skierowany jest do lekarzy zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory
różnych specjalności, dietetyków, lekarzy rodzinnych, chirurgów, onkologów,
gastroenterologów, internistów i personelu wchodzącego w skład zespołów
leczniczych pacjentów chorych na nowotwory.

Ciąża wielopłodowa
Redakcja naukowa: Grzegorz H. Bręborowicz, Witold Malinowski

Szczególnym problemem współczesnej medycyny perinatalnej jest ciąża
wielopłodowa. W ostatnich kilkudziesięciu latach jej częstość istotnie wzrosła
m. in. w konsekwencji wprowadzenia technik wspomaganego rozrodu. Ciąża
wysokiego ryzyka jest dużym wyzwaniem w codziennej praktyce lekarskiej.
Czytelnicy oprócz zagadnień medycznych takich jak diagnostyka, terapia, zasady
opieki nad ciężarną i noworodkiem, znajdą w książce tematy społeczne
np. przygotowanie rodziców do porodu wieloraczków, czy ich rozwój fizyczny
i emocjonalny.

Książka jest skierowana do ginekologów – położników, neonatologów, pielęgniarek
i położnych oraz lekarzy POZ. Będzie również przydatną lekturą dla osób
przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z dziedziny ginekologii
i położnictwa oraz perinatologii.
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Kamica układu moczowego u dzieci
Redakcja naukowa: Beata Jurkiewicz

Kamica układu moczowego u dzieci to choroba, w której złogi (kamienie)
występują w układzie kielichowo-miedniczkowym nerek lub w drogach
moczowych i są zbudowane z różnych związków chemicznych, stanowiących
zawartość moczu. Jest to choroba społeczna, cywilizacyjna, charakteryzująca się
dynamicznym wzrostem zachorowań. W krajach rozwiniętych zachorowalność
w całej populacji wzrasta o 6–10% rocznie. Rzeczywista częstość występowania
kamicy układu moczowego jest bardzo trudna do oszacowania ze względu na
coraz młodszy wiek chorych dzieci i często występujący bezobjawowy przebieg.

Poradnik: Kamica układu moczowego u dzieci jest skierowany przede wszystkim
do pediatrów i lekarzy rodzinnych. Zainteresuje również rodziców, którzy na co
dzień opiekują się dziećmi cierpiącymi na te chorobę.

Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
Redakcja naukowa: Dariusz Szukiewicz

Obecne drugie wydanie podręcznika uzupełniono i zaktualizowano. Niektóre
rozdziały, np. te dotyczące ginekologii i ginekologii onkologicznej, przygotowali
inni autorzy. Dołączono nowy podrozdział, dotyczący badania ultrasono-
graficznego w diagnostyce wysiłkowego nietrzymania moczu. Materiał graficzny
w wielu miejscach wymieniono lub wzbogacono o nowe ryciny. W obecnym
wydaniu każdy rozdział poprzedzono wykazem słów kluczowych oraz krótkim
streszczeniem.

W nowym wydaniu, tak jak poprzednio, omówiono: anatomię i fizjologię narządu
rodnego, procesy patologiczne zachodzące w tym narządzie (m.in. zespoły
bólowe miednicy mniejszej, nietrzymanie moczu, niepłodność i choroby
onkologiczne), przebieg prawidłowej ciąży, porodu i okresu połogowego oraz
możliwe powikłania, a także znaczenie profilaktyczne i lecznicze fizjoterapii
w ginekologii i położnictwie oraz zabiegi i przykłady ćwiczeń, które zostały bogato
zilustrowane rycinami.

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunku fizjoterapia.
Będzie jednak również przydatny dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.
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Nowoczesna diagnostyka skolioz
Autorka: Sandra Trzcińska

W ostatnich latach wraz z rozwojem fizjoterapii w Polsce zwiększono kompe-
tencje fizjoterapeutów. Idący w parze rozwój medycyny i technologii sprawił,
że przy zastosowaniu nowoczesnych sposobów badania terapia stała się bardziej
celowana i indywidualnie dostosowana do schorzenia oraz możliwości pacjenta.

Diagnostyka radiologiczna pozwala na zdiagnozowanie skoliozy i ocenę struktury
kostnej kręgosłupa, natomiast nieinwazyjna na przeanalizowanie w krótkim
odstępie czasu podjętych kroków leczniczych, w tym doboru zaopatrzenia
ortopedycznego pod kątem klinicznym. Nowoczesne aparaty nie tylko diagnozują
postawę pacjenta, lecz także eliminują błędy i weryfikują zastosowaną terapię.

W publikacji omówiono aktualnie stosowane metody diagnozowania skoliozy:
badanie fizjoterapeutyczne, diagnostykę obrazową (badanie radiologiczne oraz
ultrasonograficzne) oraz diagnostykę komputerową (Scolioscan, System DIERS,
Spine 3D, System Zebris).

Neuromodulacja krzyżowa i Urodynamika
Sacral Neuromodulation and Urodynamics

Autorzy: Jerzy Gajewski, Kajetan Juszczak, Jan Adamowicz, Tomasz Drewa

Polsko-angielski przewodnik przygotowany przez znakomity zespół autorski.
Neuromodulacja krzyżowa jest małoinwazyjną techniką o dobrych długo-
terminowych wynikach stosowaną w przypadkach różnych dysfunkcji dolnych
dróg moczowych.

Urodynamika opisuje wszystkie pomiary oceniające funkcję i dysfunkcję dolnych
dróg moczowych odpowiednią metodą. Pomaga uzyskać dodatkowe informacje
o pacjencie i stara się odtworzyć dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych
zgłaszane przez pacjenta.

Autorzy w przystępny i nowoczesny sposób opisują codzienną praktykę lekarza
urologa. Bogato ilustrowana książka z pewnością zainteresuje młodych adeptów
medycyny. Dla lekarzy będzie źródłem rzetelnej wiedzy naukowej.
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Otorynolaryngologia

Redakcja naukowa: Jurek Olszewski

Podręcznik dla studentów kierunku lekarskiego
i lekarsko-dentystycznego

Podręcznik pt. – „Otorynolaryngologia dla studentów kierunku lekarskiego
i lekarsko-dentystycznego” – to oczekiwana pozycja do przeddyplomowego
kształcenia na Uniwersytetach Medycznych. Powstała dzięki doświadczeniu
i przemyśleniom redaktora naukowego, Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
i długoletniego Kierownika Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi.

Jest to publikacja nowoczesna i dostosowana do realizowanych zajęć dydak-
tycznych (rozdziały odpowiadają tematom ćwiczeń). Przedstawione jednostki
chorobowe zostały opracowane w sposób syntetyczny według jednolitego
schematu (definicja, etiologia, objawy, postępowanie). Zwrócono uwagę na
najnowsze spojrzenie na problemy onkologiczne i nowemożliwości diagnostyczne.

Zadbano również o aspekt praktyczny podręcznika w postaci opisów ciekawych
przypadków klinicznych w każdym rozdziale.

Nutrigenomika
Autorka: Agata Chmurzyńska

Nutrigenomika to nauka, której przedmiotem badań są interakcje pomiędzy
genami i żywieniem w kontekście zdrowia człowieka. W jej zakres wchodzi
zarówno nutrignetyka, która odnosi się do tego w jaki sposób różnorodność
genów kształtuje reakcję organizmu na składniki pokarmowe, a tym samym
wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia określonych cech, jak również
wpływ składników pokarmowych na kondycję materiału genetycznego i funkcjo-
nowanie genów.

Przekazujemy Państwu nowoczesny podręcznik opisujący oddziaływanie
żywności na organizm człowieka zarówno na poziomie komórkowym jak
i molekularnym. Opisuje jak genetyczne, a przez to biochemiczne i fizjologiczne,
właściwości organizmu wyznaczają możliwości wykorzystania składników
pokarmowych i co z tego wynika dla zdrowia człowieka.

Książkę dedykujemy studentom dietetyki, już pracującym zawodowo dietetykom
i wszystkim zainteresowanym interdyscyplinarnymi zagadnieniami, które dotyczą
funkcjonowania ludzkiego organizmu.
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Rak tarczycy
Aktualne metody diagnostyki i leczenia

Redakcja naukowa: Barbara Jarząb

W ostatnich latach obserwuje się w krajach uprzemysłowionych, w tym także
w Polsce, wzrost zachorowań na raka tarczycy – do niedawna choroby rzadkiej.

Książka – „Rak tarczycy. Aktualnemetody diagnostyki i leczenia” – omawia najnowsze
osiągnięcia naukowe diagnostyce i terapii tego nowotworu.

Impulsem do jej napisania stała się konieczność aktualizacji polskich rekomendacji
dotyczących diagnostyki i leczenia raka tarczycy.

Do przygotowania poszczególnych rozdziałów zaproszono naukowców – lekarzy
różnych specjalności, którzy współpracują w opiece nad chorymi na raka tarczycy
w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym, Oddziale
w Gliwicach – referencyjnym ośrodku leczenia raka tarczycy.

Mamy nadzieję, że książka przyczyni się do upowszechnienia nowych zasad
diagnostyki i leczenia raka tarczycy.

Psychiatria sądowa
Autorzy: Piotr Gałecki, Krzysztof Eichstaedt

Psychiatria sądowa to część medycyny łącząca psychiatrię i wymiar sprawiedliwości.
Zajmuje się wszystkimi aspektami funkcjonowania psychicznego człowieka i jego
wpływem na czynności, które mogą mieć dla danej osoby konsekwencje lub
skutki prawne. Jest związana nie tylko z wymiarem sprawiedliwości, lecz także
z postrzeganiem społecznym, etycznym osób, które są zdolne lub niezdolne do
czynności prawnych. Autorzy książki, lekarz i sędzia, w ciekawy, spójny sposób
dzielą się swoją wieloletnią wiedzą medyczną i prawniczą. Opisują rolę i cele
psychiatrii sądowej, rodzaje zaburzeń psychicznych, zadania biegłego sądowego,
zasady opiniowania oraz omawiają zagadnienia praktyczne takie jak: psychiatria
sądowa w sprawach karnych, wykroczeniowych, cywilnych i rodzinnych, nieletnich,
czy uzgodnienia płci.
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Sercowo-płucne testy wysiłkowe
Redakcja naukowa: Ewa Straburzyńska-Migaj

Sercowo-płucny test wysiłkowy, zwany też spiroergometrycznym (CEPT), to badanie
coraz szerzej dostępne w praktyce klinicznej w związku z systematycznym
rozszerzaniem wskazań do jego wykonywania. Klasyczne elektrokardiograficzne
testy wysiłkowe są powszechnie wykonywane, przede wszystkim w diagnostyce
choroby niedokrwiennej serca, mimo że w tym wskazaniu preferowane są badania
obrazowe, jednak nie tak dostępne. Tylko sercowo-płucny test wysiłkowy pozwala na
obiektywną jej ocenę, co więcej parametry tego badania pozwalają ustalić główną
przyczynę nietolerancji wysiłku w różnych grupach pacjentów.

Nowe opracowanie książki wydanej w 2010 roku uwzględniające postęp w diagno-
styce przy użyciu CPET, polecamy kardiologom, lekarzom rodzinnym, internistom
oraz lekarzommedycyny sportowej.

Reumatologia. Kompendium
Autorka: Bogna Grygiel-Górniak

Unikatowe i praktyczne kompendium dotyczące układowych chorób reuma-
tycznych opisanych w formie przystępnych schematów rozpoznawania i leczenia.
przeznaczone dla lekarzy rodzinnych, internistów i reumatologów, oraz
studentów Uniwersytetów Medycznych.

Układ książki umożliwia błyskawiczny dostęp do fachowej wiedzy dotyczącej
układowych chorób tkanki łącznej. W każdym rozdziale opisana jest kontro-
wersyjna sytuacja kliniczna spotykana w praktyce lekarskiej w formie krótkiego
przypadku klinicznego lub postawionego pytania oraz jego omówienia.

Książkę łatwo się czyta, wiedza jest przystępna, co umożliwia szybkie podążanie
za schematami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Nie ma konieczności wczy-
tywania się w długi i zawiły tekst naukowy, ponieważ wszystkie informacje
dotyczące danej jednostki chorobowej zgrupowane są w postaci rycin i tabel.

Książka może by wykorzystana przez studentów, którzy poszukują szybko
dostępnej wiedzy przedstawionej w sposób zrozumiały. Będzie przydatna
również w kształceniu podyplomowym – dla reumatologów i lekarzy rodzinnych
i internistów, lekarzy innych specjalności, którzy spotykają się w praktyce
lekarskiej z chorobami reumatycznymi a także dla pielęgniarek pracujących na
oddziałach reumatologicznych.
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Trychologia kosmetyczna i lekarska
Autorka: Claudia Musiał

Monografia prezentuje pełne spektrum trychopatologii, niezbędnej do właściwego
zrozumienia obrazu klinicznego pacjenta. Książka opisuje anatomię i fizjologię
skóry głowy i włosów oraz klasyfikację chorób owłosionej skóry głowy, co znacząco
ułatwia właściwą interpretację danych klinicznych pacjenta. Obejmuje cechy
kliniczne, patogenezę, postępowanie medyczne w odniesieniu do poszczególnych
dermatoz, diagnostykę laboratoryjną. Ponadto przedstawia cechy histologiczne
z opisem klinicznym, cechy trichoskopowe oraz klasyfikacje typów włosów
i rodzajów ich uszkodzeń. Ma to na celu właściwe zrozumienie patofizjologii
i obrazów klinicznych, a także stosowanych terapii leczniczych oraz chirurgicznych.
Omówiono również podstawy endokrynologii i dietetykę. Istotny jest także rozdział
poświęcony organizacji pracy w gabinecie trychologicznym.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do studentów. Kompleksowe ujęcie
tematu oraz zawarte w niej cenne wskazówki z pewnością przydadzą się
praktykującym trychologom, dermatologom czy kosmetologom zaangażowanym
w postępowanie z pacjentami z nadmierną utratą włosów.

Techniki położnicze i prowadzenie porodu
Redakcja naukowa: Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień

Kolejny tytuł w serii „Biblioteka Położnej”. Bogato ilustrowane kompendium dla
położnych i ratowników medycznych oraz studentów.

W książce szczegółowo i praktycznie opisano takie zagadnienia jak: opieka
położnicza podczas porodu, anatomiczne i fizjologiczne podstawy porodu,
badanie podmiotowe i przedmiotowe rodzącej, monitorowanie stanu płodu,
poród prawidłowy, postępowanie z noworodkiem, powikłania przebiegu porodu,
opieka nad rodzącą, jej dzieckiem podczas porodu w przypadku współistnienia
chorób matki, standard organizacji opieki okołoporodowej w warunkach
szpitalnych i pozaszpitalnych, zasady postępowania z ciężarną i rodzącą biorącą
udział w katastrofie, czy wypadku komunikacyjnym.

To obowiązkowa lektura zarówno dla doświadczonych praktyków, jak i osób
rozpoczynających kształcenie w dziedzinie położnictwa.

Objętość: 700 stron

Format: 150 × 235 mm



Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne,
domięśniowe i dożylne
Autorki: Wiesława Ciechaniewicz, Anna Maria Cybulska,
Elżbieta Grochans, Ewa Łoś

Rozszerzone i uaktualnione wydanie cenionej publikacji na rynku wydawniczym.
Praktyczny przewodnik dotyczący zasad i procedur wykonywania wstrzyknięć.
Walory dydaktyczne książki podnoszą celnie dobrane ilustracje i zamieszczony na
końcu zestaw pytań sprawdzających poziom przyswojonej wiedzy. Publikacja
adresowana zarówno do studentów kierunków medycznych, jak i doświad-
czonych pracowników ochrony zdrowia.

Współczesna dermatologia tom 1-2
Redakcja naukowa: Lidia Rudnicka, Małgorzata Olszewska,
Adriana Rakowska, Marta Sar-Pomian

Długo oczekiwana premiera podręcznika dla studentów medycyny. Autorzy,
kontynuując dzieło prof. Stefanii Jabłońskiej, starannie opracowali kluczowe
zagadnienia współczesnej dermatologii i wenerologii. Czytelnicy znajdą w książce
uporządkowaną, zwartą wiedzę, nowe kryteria rozpoznawania chorób, opis
nieinwazyjnych metod diagnostycznych oraz najnowszą farmakoterapię. Treści
zostały wzbogacone zdjęciami najwyższej jakości. Przyswojenie wiedzy ułatwią
liczne tabele, wypunktowania, nowoczesna szata graficzna. To również doskonałe
źródło przystępnych informacji dla lekarzy dermatologów, lekarzy rodzinnych,
czy kosmetologów.
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O pielęgniarstwie
i położnictwie
wiemy wszystko!

Zarejestruj się już dziś i zdobądź:
Rabaty i kody zniżkowe
na książki i czasopisma

Dostęp do pełnej bazy
artykułówmedycznych

Pełną bazę pytań – testy wiedzy
z różnych specjalizacji

Skale i kwestionariusze
– pobieraj i drukuj

NURSING.COM.PL

SPRAWDŹ

https://nursing.com.pl/?utm_source=katalog_2022_1&utm_medium=link&utm_campaign=nursing
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Zdarzenia masowe i konflikty zbrojne
Organizacja i procedury postępowania

Autorzy: Anita Podlasin, Adam Stępka

Szczególnie aktualne i potrzebne opracowanie przygotowane przez zgrany i do-
świadczony zespół autorski. Obecnie brakuje książek dotykających problemów
i aspektów zabezpieczenia medycznego na wypadek konfliktów zbrojnych,
szczególnie na temat konfliktów niekonwencjonalnych, co stanowi o wartości
podręcznika. W publikacji opisano procedury planowania medycznego, wybrane
zagadnienia przygotowania zarówno cywilnej, jak i wojskowej służby zdrowia na
tego rodzaju zdarzenia. Treści książki zawierają najnowsze wytyczne i zalecenia
komitetu medycznego NATO, do których trudno dotrzeć potencjalnym odbiorcom.

Autorzy przedstawiają jednolitą koncepcję prowadzenia działań w warunkach
pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności
ratunkowych. Jej celem będzie wypracowanie ujednoliconego systemu postę-
powania na różnych etapach udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

Książka jest adresowana do studentów uczelni medycznych, wydziałów bezpie-
czeństwa narodowego, ratowników medycznych, żołnierzy oraz podcho-rążych
uczelni wojskowych.

Zaburzenia rozwoju płci a sport wyczynowy
Redakcja naukowa: Marek Mędraś

Zaburzenia rozwoju płci a sport wyczynowy to kompendium wiedzy na temat
zagadnień identyfikacji płci u sportowców w ujęciu biologiczno-medycznym.

Monografia przedstawia problematykę różnicowania cielesno–płciowego, która jest
ze swej natury dość skomplikowana i nie zawsze zrozumiała dla wielu osób. Wynika
to między innymi z coraz bardziej agresywnego podejścia do kwestii płci, w którym
dominuje społeczno–kulturowe ujęcie zagadnienia płci. Wynikające z tego „nowe
postrzeganie płci w sporcie, przyniosło wiele zamieszania i chaosu, które niestety
nasilają się i jak można sądzić zmierzają do całkowitej negacji płci w tradycyjnym
ujęciu. Wiele z tych tematów zostało w książce poruszonych. Znajdziecie tam
Państwo zagadnienia dotyczące miedzy innymi:

Książkę dedykujemy lekarzom, sportowym, endokrynologom, andrologom, działa-
czom sportowym, trenerom, a także zainteresowanym tą tematyką studentom
Akademii Wychowania Fizycznego.

• Weryfikacji płci w sporcie wyczynowym
• Transseksualizmu w sporcie
• Hiperandrogenizmu

• Zaburzeń rozwoju płci
w sporcie wyczynowym

• Oznaczania i roli testosteronu w sporcie
• Oraz wiele innych…Objętość: 140 stron

Format: 150 × 235 mm
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Żywienie w chorobach serca
Redakcja naukowa: Michał Czapla, Piotr Jankowski

Oddajemy do rąk czytelników książkę, która jako jedna z pierwszych na polskim
rynku wydawniczym kompleksowo traktuje o żywieniu osób z chorobami serca
i naczyń. W książce poruszono szereg ważnych zagadnień, w tym zaprezentowano
najbardziej wartościowe diety zalecane pacjentom z chorobami układu krążenia.
Opisano postępowanie u pacjentów z dyslipidemią, nadciśnieniem tętniczym,
niewydolnością serca i innymi stanami zdrowotnymi. Złożony z wybitnych
specjalistów z różnych dziedzin – dietetyki, psychodietetyki, pielęgniarstwa, farmacji
i medycyny – będących autorytetami w swoich dziedzinach, zespół autorski daje
gwarancję rzetelnego podejścia do omawianych zagadnień.

Publikacja ta łączy szeroką wiedzę z doświadczeniem klinicznym co gwarantuje
czytelnikom wysoką jakość podręcznika a przedstawione informacje, porady
i rekomendacje mamy nadzieję będą wykorzystywane w codziennej pracy przez
wielu lekarzy i dietetyków.

Objętość: ok. 500 stron
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DZIAŁ REKLAMY

Marta Połoncarz-Kępka – Kierownik Biura Reklamy
e-mail: marta.poloncarz-kepka@pwn.ple-mail: reklama@pzwl.pl

PZWL to największe i najstarsze polskie wydawnictwomedyczne, istniejące od 75 lat.

Na dorobek wydawniczy PZWL zapracował cały zespół pokoleń wybitnych autorów

i wydawców, dzięki którym do tej pory ukazało się ponad 15 tys. tytułów

w łącznym nakładzie przekraczającym 320mln egzemplarzy.

Od roku 1998Wydawnictwo należy do Grupy PWN.

PZWL Wydawnictwo Lekarskie
– lider wśród wydawców medycznych!

Kontakt z PZWL

Reprezentujeszfirmę farmaceutyczną?
Szukasz niebanalnego prezentu dla swoich partnerów biznesowych?

Amoże interesuje Cię reklamaw książkach, czasopismach,
projektachmultimedialnych, spersonalizowany nakład,
sponsoring konferencji, tytuł Partnera Publikacji?

Usługi i oferta dla firm

Izabela Milczarczyk
– Marketing Manager
ds. RynkuMedycznego
e-mail: izabela.milczarczyk@pwn.pl

DZIAŁ MARKETINGU

Michał Zugaj
– Dyrektor Działu Sprzedaży
e-mail: michal.zugaj@pwn.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY
SPRZEDAŻ HURTOWA
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Publikacje z wielu dziedzin medycyny

Czerp wiedzę od polskich ekspertów!

Sprawdź całą ofertę: pzwl.pl/lekarze-specjaliści

https://pzwl.pl/lekarze-specjalisci
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