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PWN od początku swojego istnienia jest źródłem wiarygodnej,
rzetelnej wiedzy. W Grupie PWN dobrze rozumiemy wagę naszego
zobowiązania i cenimy tradycję, w której wychowały się pokolenia
Polaków. Jednocześnie od lat konsekwentnie się doskonalimy, ponieważ wierzymy, że dzięki ciągłemu rozwojowi i zdobywaniu nowych
kompetencji lepiej odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów.
Jesteśmy nowoczesną, otwartą na wyzwania organizacją. Naszą
wizją jest, aby każdy mógł uczyć się w najlepszy dla siebie sposób.
W tym celu wnikliwie obserwujemy zmiany zachodzące w świecie
nauki, edukacji i biznesu, a uzyskaną w ten sposób wiedzę wykorzystujemy w naszych przedsięwzięciach. Chcemy stale rozwijać nowe
obszary działalności, tworzyć różnorodne, innowacyjne rozwiązania
edukacyjne i – dzięki naszym produktom oraz usługom – wspierać
naszych Klientów w edukacji, pogłębianiu wiedzy oraz doskonaleniu
przez całe życie.

Naszą pasją jest wiedza. Poznaj z nami jej moc.

Redakcja
Ewelina Szyszkowska / Dyrektor Wydawniczy
tel. 22 695 40 50; e-mail: ewelina.szyszkowska@pwn.pl
Sylwia Chrabałowska / okulistyka, onkologia, hematologia, immunologia, alergologia i pulmonologia, dermatologia, wenerologia, kosmetyka i kosmetologia,
zdrowie publiczne, prawo medyczne, organizacja i zarządzanie w ochronie
zdrowia, ubezpieczenia
tel. 22 695 40 60; e-mail: sylwia.chrabalowska@pzwl.pl
Jolanta Jedlińska / anatomia, histologia, cytologia, chirurgia, chirurgia plastyczna, neurochirurgia, kardiochirurgia, fizjologia, patofizjologia, patologia,
patomorfologia, fizjoterapia i rehabilitacja, terapia zajęciowa, historia medycyny, języki obce, słowniki medyczne, ortopedia i traumatologia, psychiatria,
weterynaria
tel. 22 695 40 68; e-mail: jolanta.jedlinska@pzwl.pl
Inga Markiewicz / choroby wewnętrzne, diabetologia, endokrynologia, gastrologia, kardiologia i angiologia, medycyna rodzinna, otorynolaryngologia, medycyna sportowa, żywienie, dietetyka
tel. 22 695 44 51; e-mail: inga.markiewicz@pzwl.pl
Stella Nowośnicka-Pawlitko / anestezjologia i intensywna terapia, ginekologia
i położnictwo, seksuologia, urologia, nefrologia, neurologia, medycyna ratunkowa i katastrof, ratownictwo, pierwsza pomoc, medycyna sądowa, geriatria,
medycyna paliatywna
tel. 22 695 40 53; e-mail: stella.nowosnicka-pawlitko@pzwl.pl
Anna Plewa / biochemia, chemia, biofizyka, fizyka, biologia i botanika, diagnostyka obrazowa, diagnostyka laboratoryjna, embriologia, genetyka, pielęgniarstwo, radiologia
tel. 22 695 40 59; e-mail: anna.plewa@pzwl.pl
Anna Śmigulska-Wojciechowska / choroby zakaźne i epidemiologia, farmacja,
farmakologia, medycyna pracy, mikrobiologia, parazytologia, pediatria i neonatologia, reumatologia, stomatologia i protetyka, chirurgia stomatologiczna,
toksykologia
tel 22 695 40 24; e-mail: anna.smigulska@pwn.pl
Damian Strzeszewski / projekty zlecone publikujznami.pl, projekty B2B
tel. 22 695 44 76, e-mail: damian.strzeszewski@pzwl.pl

Książka dla firm
Szukasz niebanalnego prezentu dla swoich partnerów biznesowych?
A może interesuje Cię reklama w książkach, czasopismach, projektach multimedialnych, spersonalizowany nakład, sponsoring konferencji, tytuł Partnera
Publikacji?
Skontaktuj się z nami: reklama@pwn.pl

O PZWL Wydawnictwie Lekarskim
PZWL Wydawnictwo Lekarskie, stawiając czoła rozwojowi branży
medycznej, przekazuje całemu środowisku najbardziej wartościową
literaturę. PZWL jest częścią Grupy PWN. Od ponad 70 lat wyznacza
standardy wydawnictw medycznych, posiadając w swojej ofercie
publikacje profesjonalne, podręczniki akademickie, monografie, materiały dydaktyczne, słowniki, a także poradniki medyczne. PZWL jest
także uznanym organizatorem kongresów, konferencji i szkoleń, a także wydawcą naukowych i specjalistycznych czasopism medycznych.
Wszystkie produkty i usługi wyróżnia najwyższy poziom i rzetelność
dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami w niemal wszystkich
dziedzinach medycyny.

Publikacje dostępne
szukaj na pzwl.pl

Punkty stacjonarne
Księgarnia PWN Bydgoszcz
ul. Szymanowskiego 3
ul. Chodkiewicza 30
Księgarnia PWN Gdańsk
ul. Narutowicza 11/12 / Politechnika Gdańska
ul. Korzenna 33/35
Księgarnia PWN Katowice
ul. Bogucicka 3
ul. Teatralna 2
Księgarnia PWN Kraków
ul. Czarnowiejska 50B
ul. Piłsudskiego 3/1
Księgarnia PWN Łódź
ul. Kopcińskiego 31
ul. Pomorska 251 bud. A2-2, lok.04-C / CSK Uniwersytetu Medycznego
ul. Więckowskiego 13
Księgarnia PWN Poznań
ul. Mielżyńskiego 27/29
ul. Powstańców Wlkp. 16 lok. 134
Księgarnia PWN Rzeszów
ul. Pigonia 8
Księgarnia PWN Toruń
ul. Reja 25
Księgarnia PWN Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 62
ul. Nowoursynowska 161 / Główny Gmach Biblioteki SGGW
Księgarnia PWN Wrocław
ul. Komandorska 118/120
ul. Kuźnicza 56

Dział handlowy
e-mail: bok@pwn.pl
tel. (22) 695 41 95
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FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
ZINTEGROWANE podejście
Dee Unglaub Silverthorn

Redakcja polska: Beata Ponikowska
Wyd. I / maj 2018 / s. 938

Cena 239 zł
Jest to pierwsze w Polsce wydanie znanego i cenionego na świecie podręcznika do nauki
fizjologii człowieka. Przedstawiona w nim wyjątkowo obszerna wiedza ukazuje w przejrzysty sposób wzajemne powiązania procesów fizjologicznych, zgodnie z założeniami
tzw. integrated approach. Autorka umiejętnie łączy wiadomości z poziomu molekularnego
z funkcjonowaniem komórek, tkanek i całego organizmu. Omawiane zagadnienia zilustrowano bogatym, przejrzystym i kolorowym materiałem graficznym. Poza tym uzupełniono
je o aspekty kliniczne, co zapewnia wysoki poziom dydaktyczny publikacji.

BIOCHEMIA HARPERA

Victor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham,
Peter J. Kennelly, Anthony P. Weil
Redakcja polska: Ryszard T. Smoleński
Wyd. VII / marzec 2018 / s. 1000

Cena 199 zł
To wydanie podręcznika – znanego większości studentom medycyny, farmacji i kierunków pokrewnych – kontynuuje ideę szybkiego, zintegrowanego aktualizowania wiedzy,
z dużym naciskiem na związek podstaw biochemicznych z rozwojem chorób genetycznych, klinicznymi objawami zaburzeń i ich leczeniem. Zamieszczono w nim nowe kolorowe
ilustracje i tabele oraz opisy licznych przykładów klinicznych, które stanowią jasne całościowe podsumowanie najważniejszych zagadnień. Na koniec każdej części zamieszczono pytania sprawdzające.
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PEDIATRIA TOM 1-2

Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Marek Kulus (red. nauk.)
Wyd. II / wrzesień 2018 / s. 1400

Cena 249 zł
Nowe, uaktualnione wydanie znanego podręcznika, który uwzględnia zagadnienia niezbędne do poznania okresu rozwojowego dzieci i młodzieży. Książka adresowana do studentów kierunków medycznych, osób przygotowujących się do LEK i lekarzy zdających
PES z pediatrii. Publikacja zawiera liczne ryciny, tabele i schematy, które ułatwiają dostęp
do potrzebnych informacji i przyswojenie wiedzy.
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PATOFIZJOLOGIA
Repetytorium

Dominika Kanikowska, Janusz Witowski
Wyd. I / styczeń 2018 / s. 215

Cena 59 zł
Kompendium wiedzy z zakresu patofizjologii dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu.
Zagadnienia zostały przygotowane z uwzględnieniem zaleceń edukacyjnych określonych
w podstawach programowych. Opisano patofizjologię układów: krążenia, oddechowego,
dokrewnego, wydalniczego wraz z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej. Skupiono się również na patofizjologii krwi i krzepnięcia oraz
wątroby i egzokrynnej funkcji trzustki. Całość uzupełnia minisłownik najważniejszych pojęć zawartych w publikacji.

SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI,
ANGIELSKO-POLSKI

Przemysław Słomski, Piotr Słomski
Wyd. IV / sierpień 2018 / s. 1200

Cena 199 zł
Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski w nowej odsłonie. Zawiera hasła ze wszystkich dziedzin medycyny, a także z zakresu stomatologii i farmacji oraz
terminy odnoszące się do pielęgniarstwa. Przejrzane i zweryfikowane stare hasła. Zakres
słownika rozszerzony o ponad 2000 akronimów (skrótowców) z rozwinięciem. W obecnym wydaniu dodanych ponad 5000 nowych haseł prostych i złożonych. Wszystkie hasła
przygotowane w sposób ułatwiający odnalezienie poszukiwanego terminu. Transkrypcja
fonetyczna terminów angielskich.

10

medycyna
nowości

MEDYCYNA STYLU ŻYCIA

Daniel Śliż, Artur Mamcarz (red. nauk.)
Wyd. I / maj 2018 / s. 516

Cena 149 zł
Pierwsza w Polsce publikacja na temat medycyny stylu życia napisana na podstawie
najnowszych badań EBM. Zawiera rzetelne informacje na temat zdrowego stylu życia
i skutecznego zalecania go pacjentom. Pokazuje jego wpływ na terapię i prewencję chorób
cywilizacyjnych, co w wielu przypadkach jest skuteczniejsze niż leczenie farmakologiczne.
Książka podzielona została na części, które obejmują wszystkie filary zdrowia. Skierowana jest zarówno do lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego, dietetyków, fizjoterapeutów,
jak i fanów zdrowego stylu życia.
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ORTODONCJA DLA TECHNIKÓW
DENTYSTYCZNYCH

Małgorzata Zadurska, Konrad Perkowski
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 450

Cena 149 zł
Pierwszy polski podręcznik odpowiadający podstawie programowej w zakresie ortodoncji
na kierunku techniki dentystyczne. Pełne ujęcie zagadnień teoretycznych i klinicznych przy
wykorzystaniu najnowszych wiadomości z zakresu diagnostyki ortodontycznej, epidemiologii i profilaktyki wad zgryzu, w tym wad rozwojowych. Uwzględniono wykorzystanie aparatów ortodontycznych i opisy przypadków z bogatą dokumentacją fotograficzną. Książka
przeznaczona dla studentów kierunku techniki dentystyczne i dla praktykujących specjalistów - kompendium najważniejszej wiedzy zawodowej.

PODRĘCZNIK DLA ASYSTENTEK
I HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH

Agnieszka Mielczarek, Renata Kowalik, Małgorzata Najman
Wyd. I / styczeń 2018 / s. 411

Cena 109 zł
Nowe i aktualne wydanie podręcznika zawiera niezbędną wiedzę i opis praktycznych umiejętności przydatnych w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej. Opisano najnowsze
metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń.
Opracowane zostały poszczególne działy stomatologii w zakresie niezbędnym w edukacji. W każdym z rozdziałów opisano zasady asystowania przy poszczególnych zabiegach
z wykorzystaniem narzędzi, instrumentów, materiałów i leków. Podręcznik został przygotowany z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych określonych w podstawach programowych.
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INTERPRETACJA EKG
Kurs podstawowy
Małgorzata Kurpesa, Bartosz Szafran (red. nauk.)
Wyd. I / luty 2018 / s. 200

Cena 99 zł
Pierwszy po wielu latach nowoczesny podręcznik sztuki interpretacji EKG na poziomie podstawowym, uwzględniający wszystkie zmiany w nazewnictwie elektrokardiograficznym,
nowe zasady rozpoznawania „starych” chorób i niedawno wykrytych schorzeń. Autorami
poszczególnych rozdziałów są wybitni polscy elektrokardiolodzy, którzy w jasny sposób
przekazali umiejętność interpretacji. Liczne ilustracje w postaci rzeczywistych zapisów
EKG pomogą zastosować wiedzę w codziennej praktyce. Podręcznik ten skierowany jest
głównie do internistów, lekarzy rodzinnych, ratowników medycznych, pielęgniarek, zainteresowanych kardiologią studentów.
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SZCZEPIENIA OCHRONNE W PROFILAKTYCE
CHORÓB ZAKAŹNYCH U DZIECI

Anna Bednarek, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk,
Jacek Wysocki (red. nauk.)
Wyd. I / marzec 2018 / s. 272

Cena 59 zł
Opracowanie przedstawia popartą rzetelnymi dowodami naukowymi wiedzę na temat
szczepień ochronnych u dzieci. W książce uwzględniono m.in. rys kliniczny wybranych
chorób zakaźnych wieku dziecięcego wraz z podaniem obecnie obowiązujących zasad
immunoprofilaktyki w tych schorzeniach, aspektów profilaktycznych w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego, aktualnych zaleceń szczepień ochronnych u dzieci z grup ryzyka
klinicznego, takich jak: mukowiscydoza, choroby alergiczne, nowotworowe, niedobory immunologiczne czy choroby układu nerwowego i autoimmunologiczne.

DAWKOWANIE LEKÓW U NOWORODKÓW,
DZIECI I MŁODZIEŻY
Ewa Kamińska
Wyd. VII / maj 2018 / s. 216

Cena 49 zł
Postęp wiedzy w zakresie syntezy nowych leków i ich działania w wieku rozwojowym jest
bardzo szybki. Kolejne wydanie tej popularnej publikacji zostało zaktualizowane zgodnie
z postępem wiedzy medycznej i uzupełnione o nowe produkty lecznicze. Książka w przejrzysty, tabelaryczny sposób przedstawia wskazania do stosowania poszczególnych leków,
jednorazowe i dobowe dawki dla poszczególnych grup wiekowych, postać i drogę podania.
Czytelnik znajdzie tu też ważne informacje o interakcjach i działaniach niepożądanych.
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KARDIOLOGIA W GABINECIE LEKARZA POZ

Ewa Straburzyńska-Migaj, Maciej Lesiak (red.nauk.)
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 600

Cena 159 zł

REUMATOLOGIA W GABINECIE LEKARZA POZ

Marzena Olesińska (red. nauk.)
Wyd. I / listopad 2018 / s. 420

Cena 139 zł
CYKL W GABINECIE LEKARZA POZ
Kompendia wiedzy przygotowane przez zespoły znakomitych specjalistów z wybranych
dziedzin medycyny. Każda z książek zawiera zasady postepowania w najczęściej występujących chorobach, z którymi na co dzień może spotkać się lekarz w placówce POZ.
Przypadki, objawy oraz choroby z danej dziedziny medycyny zostały wyselekcjonowane
w taki sposób, by ograniczyć się do podania niezbędnych informacji mających na celu
trafne podejrzenie choroby, wstępną weryfikację i przygotowanie strategii postepowania
diagnostyczno-leczniczego.
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ZABURZENIA NERWICOWE
W PRAKTYCE LEKARZA POZ

Marek Jarema (red. nauk.)
Wyd. I / styczeń 2018 / s. 125

Cena 59 zł

UZALEŻNIENIA I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
W PRAKTYCE LEKARZA POZ

Marek Jarema (red. nauk.)
Wyd. I / czerwiec 2018 / s. 212

Cena 79 zł

OTĘPIENIA I ORGANICZNE ZABURZENIA
PSYCHICZNE W PRAKTYCE LEKARZA POZ

Marek Jarema (red. nauk.)
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 136

Cena 59 zł
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ENDOKRYNOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Beata Pyrżak, Mieczysław Walczak (red. nauk.)
Wyd. I / marzec 2018 / s. 1016

Cena 189 zł
Podręcznik zgodny z programem kształcenia specjalistycznego z endokrynologii dziecięcej. Opracowany na podstawie najnowszej wiedzy w zakresie podstaw genetyki, chorób
gruczołów dokrewnych u dzieci, odrębności obrazu klinicznego, diagnostyki klinicznej, postępowania terapeutycznego oraz rzadkich zespołów ujawniających się w różnych okresach rozwojowych. Uwzględniono najnowsze osiągniecia na podstawie literatury światowej i wytyczne procedur postepowania. Publikacja jest połączeniem wiedzy z praktycznym
podejściem do trudnych zagadnień chorób wydzielania dokrewnego u dzieci.

DIABETOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Małgorzata Myśliwiec,
Przemysława Jarosz-Chobot (red. nauk.)
Wyd. I / grudzień 2017 / s. 460

Cena 149 zł
Zawiera najnowszą wiedzę dotyczącą etiopatogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki
oraz postępowania w poszczególnych typach cukrzycy. Omówiono dokładnie zaburzenia
tolerancji glukozy, metody ich wykrywania, zasady insulinoterapii. Przedstawiono ostre
i przewlekłe powikłania cukrzycy i choroby z nią współistniejące. Opisane zostały metody prewencji, immunoterapii oraz przeszczepów trzustki i wysp trzustkowych. Podręcznik
zgodny z programem kształcenia specjalistycznego z diabetologii dziecięcej.
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CUKRZYCA W PRKATYCE KLINICZNEJ
Dla lekarzy różnych specjalności
TOM 1

Edward Franek, Magdalena Walicka (red.nauk.)
Wyd. I / maj 2018 / s. 320

Cena 139 zł

CUKRZYCA W PRKATYCE KLINICZNEJ
Dla lekarzy różnych specjalności
TOM 2

Edward Franek, Magdalena Walicka (red.nauk.)
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 300

Cena 139 zł
Publikacje przygotowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, dotyczące zasad
leczenia cukrzycy przez lekarzy różnych specjalności: ginekologów, endokrynologów,
kardiologów, reumatologów, nefrologów, onkologów, hematologów, lekarzy rodzinnych.
Poruszono tematykę terapii u pacjentów geriatrycznych, stomatologicznych i osób po
przeszczepach, a także na oddziałach ratunkowych w stanach zagrożenia życia. Książki
polecane specjalistom różnych dziedzin medycyny mającym kontakt w codziennej praktyce z pacjentami chorymi na cukrzycę.
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BORELIOZA

Anna Grzeszczuk, Joanna Zajkowska
Wyd. II (rozszerz.) / kwiecień 2018 / s.104

Cena 49 zł

CHOROBY INFEKCYJNE
PRZEWODU POKARMOWEGO

Anatol Panasiuk (red.nauk.)
Wyd. I / czerwiec 2018 / s. 420

Cena 149 zł

CHOROBY ZATOK PRZYNOSOWYCH

J. Bożydar Latkowski, Piotr Kurnatowski, Zbigniew Kozłowski
Wyd. I / październik 2018 / s. 180

Cena 99 zł
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DERMATOZY I ZAKAŻENIA OKOLIC
ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Sławomir Majewski, Iwona Rudnicka,
Tomasz Pniewski (red. nauk.)
Wyd. I / lipiec 2018 / s. 270

Cena 129 zł
Publikacja w całości poświęcona chorobom dermatologicznym okolic zewnętrznych narządów płciowych (żeńskich i męskich). Omówiono w niej zarówno zakaźne choroby przenoszone drogą płciową, jak i niezakaźne dermatozy okolic narządów płciowych.
Bogato ilustrowana książka (ponad 260 zdjęć) z licznymi tabelami jest najlepszym źródłem wiedzy w diagnozowaniu, różnicowaniu oraz szeroko omówionych sposobach leczenia przedstawionych jednostek chorobowych. W publikacji poruszono również aspekty
prawne zwalczania chorób przenoszonych drogą płciową.

DERMATOZY CIĘŻARNYCH

Adam Reich, Monika Heisig, Justyna Szczęch (red.nauk.)
Wyd. I / marzec 2018 / s. 136

Cena 79 zł
Aktualne podejście do problematyki dermatoz ciężarnych. Poszczególne rozdziały zwierają opisy zmian fizjologicznych skóry wraz z różnicowaniem. Kolejne aspekty dotyczą
chorób dermatologicznych, które w okresie ciąży mogą sprawiać problemy. W sposób
czytelny i praktyczny przedstawiony został m.in. problem pokrzywek, trądziku, rumienia
guzowatego, liszajca opryszczkowego. Bogata ilustracja fotograficzna jest wartościowym uzupełnieniem treści. Niezwykle cenne jest ujęcie stosowanych leków w formie tabel
z klasyfikacją FDA.
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DERMATOLOGIA W PRATYCE
CZĘŚĆ I

Magdalena Czarnecka-Operacz (red. nauk.)
Wyd. I / lipiec 2018 / s. 190

Cena 99 zł

DERMATOLOGIA W PRATYCE
CZĘŚĆ II

Magdalena Czarnecka-Operacz (red. nauk.)
Wyd. I / luty 2019 / s. 190

Cena 99 zł
Wysokospecjalistyczne publikacje opisujące wykorzystanie dermatologii w praktyce klinicznej. Autorzy skupili się na przedstawieniu zagadnień, które w innych publikacjach
o podobnej tematyce straciły na aktualności lub nie zostały omówione. Zaktualizowana
wiedza dostarcza umiejętności diagnozowania jednostek chorobowych wraz ze sposobem ich leczenia. W części pierwszej znajdują się opisy takich jednostek chorobowych,
jak: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, bielactwo oraz poruszono zagadnienia związane
ze specyfiką chorób skóry wieku dziecięcego i odczynami i dermatozami polekowymi. Druga część omawia dermatozy IgG4-zależne, trądzik, aspekty psychosomatyczne, łysienie,
zespoły paraneoplastyczne.
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ALERGIE A CIĄŻA

Barbara Rogala, Jerzy Jarząb, Andrzej Bożek, Joanna Glück
Wyd. I / kwiecień 2018 / s. 84

Cena 69 zł
Innowacyjna publikacja poruszająca problem występowania alergii u kobiet w ciąży.
W wyczerpujący sposób opisana została charakterystyka alergii, występowanie astmy (postępowanie terapeutyczne w stanach zaostrzenia choroby) i sposoby leczenia w czasie
porodu. Autorzy uwzględnili zasady immunoterapii alergenowej, sposoby jej wykorzystania (wskazania, przeciwskazania, ryzyko i bezpieczeństwo). Diagnostyka nadwrażliwości
i wskazania do desensytyzacji opisane w oddzielnym rozdziale związanym ze stosowaniem leków u kobiet w ciąży. Publikacja stworzona z myślą o alergologach i ginekologach.

ANALIZA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH
W ALERGOLOGII
Leczenie farmakologiczne
w praktyce polskich lekarzy 2018

Jerzy Kruszewski (red.nauk.)
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 224

Cena 79 zł
Wysokospecjalistyczna publikacja uwzględniająca prawidłowe, zgodne z najnowszą wiedzą, sposoby diagnozowania, postępowania terapeutycznego i efekty leczenia ponad 30
przypadków dotyczących m.in.: astmy, anafilaksji, alergii pokarmowych, nieżytu nosa, pokrzywek, AZS, HAE, zapalenia spojówek. Przedstawione zostały nowe przykłady występowania schorzeń wraz z odpowiednim komentarzem specjalisty. Treść przygotowana przez
zespół wybitnych ekspertów z myślą o alergologach, dermatologów, pediatrach i lekarzach
rodzinnych.
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POChP W PRZYPADKACH KLINICZNYCH

Adam Antczak (red. nauk.)
Wyd. I / kwiecień 2018 / s. 274

Cena 99 zł
Książka przygotowana z myślą o specjalistach chorób płuc, alergologach i lekarzach medycyny rodzinnej, którzy w praktyce klinicznej najczęściej spotykają się z problematyką
diagnozowania POChP. Publikacja porusza zagadnienia związane z interpretacją wyników badań, objawów zaostrzenia choroby i sposobem ich leczenia. Uwzględnione zostały
również aspekty leczenia operacyjnego i rehabilitacji oddechowej, odróżniania astmy od
POChP, duszności od zaostrzeń choroby, a nawet pomoc pacjentowi w rzucaniu palenia.
Cennym uzupełnieniem publikacji są opisy przypadków klinicznych – przydatne w praktyce zawodowej.

SMOG
Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza

Henryk Mazurek, Artur Badyda (red. nauk.)
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 160

Cena 69 zł
Pierwsza polska publikacja, która kompleksowo przedstawia wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia. Zespół wybitnych specjalistów udowadnia powiązanie pomiędzy
jakością powietrza, a występowaniem m.in. chorób układu oddechowego, OUN, krążenia,
immunologicznego, rozrodczego. W szczegółowy sposób zostały wytłumaczone mity
związane ze smogiem, zasady i metody monitorowania zanieczyszczeń oraz możliwości
ograniczenia ekspozycji indywidualnej. Uwzględnione zostały również opisy substancji
szkodliwych i źródła zanieczyszczeń.
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PULMONOLOGIA DZIECIĘCA

Marek Kulus, Katarzyna Krenke (red. nauk.)
Wyd. I / maj 2018 / s. 520

Cena 199 zł
Unikalna publikacja na polskim rynku, która obejmuje kluczowe zagadnienia z pulmonologii dziecięcej. Omówiono w niej objawy, zasady diagnozowania i różnicowania oraz leczenie najczęściej występujących chorób układu oddechowego. Przedstawiono również
choroby rzadkie, z którymi lekarz może spotkać się w czasie praktyki zawodowej. Niniejsza
publikacja zainteresuje wszystkich specjalistów z pulmonologii, pediatrii, alergologii, lekarzy medycyny rodzinnej oraz lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z chorób płuc.
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OKULISTYKA KLINICZNA
Jacek P. Szaflik (red. nauk.)
Wyd. I / listopad 2018 / s. 770

Cena 199 zł
Z myślą o praktykujących specjalistach klinicznych i kandydatach na specjalistów, zespół
autorski, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań, stworzył wysokospecjalistyczną publikację z zakresu okulistyki klinicznej. Treść zawiera szczegółowy
opis anatomii narządu wzroku wraz z fizjologią widzenia, badań okulistycznych, nowotworów, urazów i stanów nagłych, objawów okulistycznych w chorobach ogólnoustrojowych,
objawów naczyniowych oraz wpływ stosowanych leków na narząd wzroku. Przedstawiono
również zagadnienia związane z okulistyką dziecięcą (w tym chorobą zezową) i okulistyką genetyczną. Szczególną uwagę poświecono diagnostyce, różnicowaniu i leczeniu najczęściej występujących chorób rogówki, soczewki, błon naczyniowych, siatkówki i ciała
szklistego. Całość wzbogacona o materiał ilustracyjny zgromadzony w czasie praktyki
klinicznej.
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LECZENIE STOMATOLOGICZNE PACJENTÓW
Z CHOROBAMI OGÓLNOUSTROJOWYMI

Agnieszka Mielczarek (red. nauk.)
Wyd. I / listopad 2018 / s. 450

Cena 139 zł
Książka porusza zagadnienia związane z leczeniem stomatologicznym u pacjentów cierpiących na różne choroby, tj. choroby układu krążenia, krwi, wątroby, choroby nowotworowe, cukrzycę i wiele innych. Wielochorobowość i wielolekowość mają wpływ na fizjologię
jamy ustnej. Wykonywanie zabiegów stomatologicznych u takich pacjentów obciążone
jest dużym ryzykiem powikłań. Książka przygotowana przez zespół wyśmienitych specjalistów zawiera algorytmy i wytyczne, jak postępować w konkretnych sytuacjach w codziennej praktyce.

PRÓCHNICA WCZESNODZIECIĘCA

Joanna Zemlik
Wyd. I / maj 2018 / s. 255

Cena 89 zł
Całościowe przedstawienie problemu, jakim jest próchnicą wczesnodziecięca. Autorka dokonała analizy wszystkich aspektów zdrowotnych wynikających z występowania choroby.
Opisała profilaktykę, postępowanie zdrowotne z pacjentem, opiekunami oraz podkreśliła
rolę lekarza i personelu medycznego w prowadzeniu leczenia. Treść skierowana jest do
lekarzy stomatologów, asystentek i higienistek stomatologicznych, lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarek i położnych zajmujących się edukacją pacjentów.
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POSTĘPOWANIE PALIATYWNE W OPIECE PERINATALNEJ
Praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia

Magdalena Rutkowska, Sławomir Szczepaniak (red. nauk.)
Wyd. I / czerwiec 2018 / s. 400

Cena 129 zł
Książka szeroko przedstawia zagadnienia związane z postępowaniem paliatywnym w perinatologii – od historii problematyki, podstaw filozoficznych i etycznych, przepisów prawa po omówienie opieki paliatywnej i opis sytuacji klinicznych z przedstawieniem działań
m.in. w sytuacjach wad wrodzonych, zespołów genetycznych i wad letalnych czy skrajnego wcześniactwa. W publikacji wiele uwagi poświęcono też roli rodziców w podejmowaniu
tych trudnych decyzji i opiece psychologicznej udzielanej rodzinie przez lekarzy, pielęgniarki, położne i psychologów zaangażowanych w ten proces na różnych etapach.
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DIAGNOSTYKA PRENATALNA USG/ECHO
Wady czynnościowe niewymagające interwencji chirurgicznej

Maria Respondek-Liberska
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 140

Cena 79 zł
Kolejna publikacja z cyklu dedykowanego wszystkim zainteresowanym diagnostyką prenatalną. W książce omówiono czynnościowe wady płodu niewymagające interwencji chirurgicznej rozpoznane dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej.
Publikacja zawiera bogaty i unikatowy materiał ilustracyjny – wielobarwne i czarno-białe
fotografie, obrazy w prezentacji 2D, 3D, 4D.
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W GABINECIE LEKARZA SPECJALISTY
Ginekologia i położnictwo
Piotr Laudański (red. nauk.)
Nr 1/ marzec 2018 / s. 88

Cena 69 zł
Pierwszy numer, otwierający cykl W gabinecie lekarza specjalisty, skierowany do praktykujących ginekologów-położników i endokrynologów, poświęcony został tematowi niepłodności. Redaktorem wydania jest prof. dr hab. Piotr Laudański
Temat kolejnego numeru: Najczęstsze problemy endokrynologiczne kobiet – wydanie pod
redakcją prof. Romualda Dębskiego.
CYKL W GABINECIE LEKARZA SPECJALISTY
W gabinecie lekarza specjalisty to publikacje przygotowanych przez specjalistów dla specjalistów, omawiające wybrane, najbardziej istotne zagadnienia, nowe trendy i innowacyjne terapie w danej dziedzinie medycy. W ramach cyklu wybitni polscy specjaliści dzielą się
wiedzą i doświadczeniem z praktyki klinicznej, przedstawiają najnowsze dokonania oraz
aktualne rekomendacje i standardy w swoich dziedzinach, a także opisy najciekawszych
przypadków wraz z omówieniem zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Artykuły inspirują do poszerzania i aktualizowania wiedzy, dogłębnie analizują i wyczerpują poruszany temat.
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FARMAKOTERAPIA W POŁOŻNICTWIE

Grzegorz H. Bręborowicz (red. nauk.)
Wyd. I / październik 2018 / s. 483

Cena 99 zł

FARMAKOTERAPIA W GINEKOLOGII,
ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ
I UROGINEKOLOGII

Grzegorz H. Bręborowicz (red. nauk.)
Wyd. I / październik 2018 / s. 483

Cena 99 zł
Farmakoterapia to jeden z najważniejszych elementów w pracy lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Przeprowadzenie wywiadu, trafna diagnoza i zalecenie
odpowiedniej terapii to wiedza budowana latami. Znani i cenieni autorzy, doświadczeni
praktycy w serii publikacji dzielą się swoją wiedzą w krótkich, zwięzłych rozdziałach zbudowanych według schematu: charakterystyka choroby, leczenie, piśmiennictwo.
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GINEKOLOGIA PLASTYCZNA
Chirurgia narządów intymnych kobiety
Michael P. Goodman (red. nauk.)
Redakcja naukowa wydania polskiego: Michał Barwijuk,
Piotr Kolczewski
Wyd. I / marzec 2018 / s. 320

Cena 299 zł
Know-how ginekologii plastycznej – przetłumaczone i dostosowane do polskich warunków przez najlepszych specjalistów. Popularność operacji z zakresu ginekologii plastycznej, które mają na celu zwiększenie komfortu pacjentek, podniesienia ich samooceny
i poprawę jakości życia seksualnego, z roku na rok rośnie. W książce szczegółowo zdefiniowano i opisano poszczególne zabiegi, wskazania, ryzyko, aktualną wiedzę dotyczącą
zabiegów. Omówiono też zagadnienia etyczne i psychoseksualne.

TECHNIKI MAŁOINWAZYJNE
W GINEKOLOGII PLASTYCZNEJ

Michał Barwijuk, Piotr Kolczewski, Rafał Kuźlik
Wyd. I / lipiec 2018 / s. 336

Cena 159 zł
Książka w całości poświęcona minimalnie inwazyjnym zabiegom we współczesnej ginekologii plastycznej, przywracającym funkcjonalność i estetykę kobiecych stref intymnych.
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ZABURZENIA SEKSUALNE A PSYCHOTERAPIA
POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Marta Rawińska (red. nauk.)
Wyd. I / październik 2018 / s. 256

Cena 99 zł
Pierwsza na polskim rynku publikacja łącząca zweryfikowane metody psychoterapeutyczne z terapią seksualną.

SEKSUOLOGIA

Michał Lew-Starowicz, Zbigniew Lew-Starowicz,
Violetta Skrzypulec-Plinta (red. nauk.)
Wyd. I / październik 2017 / s. 600

Cena 159 zł
Nowoczesne kompendium aktualnej wiedzy na temat seksualności człowieka. Książka autorstwa wybitnych specjalistów – czołowych nazwisk w dziedzinie seksuologii, jest kompleksową publikacją, która pomoże zrozumieć uwarunkowania ludzkiej seksualności.
Wiedzę usystematyzowano z podziałem na informacje podstawowe i szczegółowe.
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NEUROLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

Barbara Steinborn (red. nauk.)
Wyd. I / lipiec 2017 / s. 1258

Cena 199 zł

NEUROLOGIA DZIECIĘCA
W PRZYPADKACH KLINICZNYCH

Barbara Steinborn (red. nauk.)
Wyd. I / październik 2018 / s. 440

Cena 129 zł
Praktyczne uzupełnienie Neurologii wieku rozwojowego. Książka omawia przypadki kliniczne obejmujące wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej takie jak: zaburzenia rozwoju
psychoruchowego, choroby i zespoły o podłożu genetycznym i metabolicznym, stany napadowe, wady rozwojowe układu nerwowego, neuroinfekcje, choroby nerwowo-mięśniowe, drgawki noworodkowe, encefalopatie, zaburzenia snu, mózgowe porażenie dziecięce,
zaburzenia ruchowe, bóle głowy, nowotwory OUN, urazy głowy; choroby naczyniowe mózgu, zaburzenia neurorozwojowe.
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PADACZKA
Etiologia
Joanna Jędrzejczak, Mazurkiewicz-Bełdzińska (red. nauk.)
Wyd. I / lipiec 2018 / s. 238

Cena 79 zł
Kolejna z cyklu Biblioteka Polskiego Towarzystwa Egiptologii książka skierowana do lekarzy
neurologów i innych specjalistów spotykających się z padaczką w codziennej praktyce.
Tym razem Autorzy dokonali przeglądu najnowszych doniesień dotyczących etiologii napadów padaczkowych u dzieci i dorosłych, których podłoże jest niejednolite i wieloczynnikowe. Używane dotychczas określenia „idiopatyczna”, „kryptogenna” czy „objawowa”
etiologia padaczki nie powinny być już stosowane. Nowa klasyfikacja tego schorzenia opisuje etiologię w zupełnie innym świetle i wskazuje na potrzebę rozważania przyczyny na
każdym etapie diagnozy.
CYKL
BIBLIOTEKA POLSKIEGO
TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII
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TERAPIA W CHOROBACH REUMATYCZNYCH
Irena Zimmermann-Górska (red. nauk.)
Wyd. I / czerwiec 2018 / s. 568

Cena 179 zł
Publikacja przedstawia nowoczesne ujęcie zagadnień związanych z chorobami reumatycznymi u dzieci i dorosłych, w tym najnowsze wytyczne i wskazówki postępowania.
W książce omówiono takie tematy, jak: RZS, choroby reumatyczne w wieku rozwojowym,
choroba Henocha i Schönleina, Kawasaki, Stilla, choroby układowe tkanki łącznej, toczeń
rumieniowaty układowy, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe, twardzina układowa, zespół Sjögrena, zapalenia naczyń, polimialgia reumatyczna, zespół antyfosfolipidowy,
choroba IgG4 zależna, spondyloartropatie, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
łuszczycowe zapalenie stawów, zapalenie stawów wywołane przez zakażenia i drobnoustroje, choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoporoza, fibromialgia, regionalne zespoły
bólowe.
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PROBLEMY OKOŁOOPERACYJNE U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
Tomasz Grodzicki, Jakub Kenig (red. nauk.)
Wyd. I / październik 2018 / s. 352

Cena 119 zł
W grupie pacjentów geriatrycznych rutynowe postępowanie okołooperacyjne może
doprowadzić do poważnych powikłań, które w konsekwencji grożą niewydolnością
wielonarządową czy śmiercią. Literatura dotycząca tego zagadnienia jest bardzo skąpa, dlatego książka omawia m.in. zmiany fizjologiczne i patofizjologiczne związane
ze starzeniem, zespoły geriatryczne, wpływ operacji na organizm osób starszych, kwalifikację do planowego zabiegu operacyjnego i rolę badań, całościową ocenę geriatryczną, wybór optymalnej strategii operacyjnej, problemy okołooperacyjne pacjenta
z wielochorobowością, najczęstsze problemy i dylematy anestezjologa, żywienie chorego
w okresie okołooperacyjnym, aspekty psychologiczne, powikłania pooperacyjne, ból po zabiegu oraz rolę opiekuna i rehabilitacji.
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RAK PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Marek Krawczyk (red.nauk.)
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 140

Cena: 139 zł
Monografia przygotowana przez doświadczonych i wybitnych specjalistów reprezentujących wiodące ośrodki kliniczne w Polsce. W publikacji zaprezentowano aktualną wiedzę
z zakresu epidemiologii i etiologii nowotworu oraz omówiono objawy kliniczne i stosowane
metody diagnostyki obrazowej. Oddzielne rozdziały poświęcono laparoskopowemu i chirurgicznemu leczeniu nowotworu oraz leczeniu wspomagającemu. W monografii znalazły
się także zagadnienia dotyczących leczenia paliatywnego oraz opieki paliatywnej.
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ZAKAŻENIA SZPITALNE W ONKOLOGII

Andrzej W. Szawłowski (red.nauk.)
Wyd. I / kwiecień 2018 / s. 316

Cena 149 zł
Najważniejsze zagadnienia związane z zakażeniami szpitalnymi w onkologii. Zespół autorski opisał: patogeny odpowiedzialne za zakażenia, zasady pobierania materiałów do
badań, stosowanie racjonalnej antybiotykoterapii i stany nagłe w chorobach nowotworowych. Wytłumaczone zostały również zadania zespołu kontroli oraz prawne aspekty odnoszące się do opieki nad chorymi. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony
roli miedzi w powierzchniach przeciwdrobnoustrojowych. Przedstawiona wiedza jest niezbędna dla zespołu kontroli zakażeń, lekarzy specjalistów oraz zarządzających szpitalami.
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CHIRURGIA ONKOLOGICZNA. TOM 1
Arkadiusz Jeziorski, Piotr Rutkowski, Wojciech Wysocki (red.nauk.)
Wyd. I / maj 2018 / s. 512

Cena 239 zł
Książka przygotowana przez uznanych specjalistów, reprezentujących wiodące ośrodki
onkologiczne i chirurgiczne w Polsce. Jest wyczerpującym i aktualnym opracowaniem
tematu. Tom 1 poświęcono podstawom chirurgii onkologicznej, diagnostyce oraz zagadnieniom leczenia wielospecjalistycznego. Przedstawiono m.in. aktualne dane dotyczące
epidemiologii i etiologii nowotworów w Polsce i na świecie, a także nowe spojrzenie na ich
biologię i genetykę. Całkowitą nowością jest przygotowanie oddzielnej części przedstawiającej wybrane zagadnienia prawne, w tym omówienie odpowiedzialności cywilnej i karnej
chirurga onkologa. W tomach 2 i 3 omówiono chirurgiczne sposoby leczenia nowotworów
poszczególnych narządów i układów.
W PRZYGOTOWANIU
TOM 2 I TOM 3
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CHIRURGIA LAPAROSKOPOWA
Praktyczne zastosowanie ergonomii

Andrzej Komorowski
Wyd. I / luty 2018 / s. 131

Cena 69 zł
Publikacja została przygotowana z myślą o specjalistach wykorzystujących w swojej codziennej pracy techniki laparoskopowe. Jest niezbędnym źródłem wiedzy z zakresu wykorzystania technik ergonomii w czasie realizowania zabiegów i operacji laparoskopowych.
W przystępny sposób opisane zostały zasady prawidłowej postawy operatora, ułożenia
dłoni i narzędzi oraz przeprowadzenie skutecznej asysty. Książka wzbogacona została
licznymi rycinami, zdjęciami oraz schematami ułatwiającymi zastosowanie ergonomii
w codziennej pracy specjalisty.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
I SZCZĘKOWO-TWARZOWA
Repetytorium

Hubert Dziadek
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 160

Cena 49 zł
Repetytorium z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Opracowane
w oparciu o aktualnie obowiązującą listę podręczników do egzaminu LDEK. Praktyczna
synteza całej wiedzy teoretycznej w jednej książce. Niezbędne narzędzie edukacyjne dla
każdego przygotowującego się kandydata do LDEK.
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TRANSPLANTACJE KOŃCZYNY GÓRNEJ I TWARZY

Jerzy Jabłecki, Adam Chełmoński, Katarzyna Kowal (red.nauk.)
Wyd. I / lipiec 2018 / s. 410

Cena 189 zł
Autorzy monografii to pionierzy przeszczepień zewnętrznych w Polsce. Publikacja przedstawia aktualny stan wiedzy w dziedzinie. W książce omówiono etap kwalifikacji i przygotowania medycznego biorców oraz psychospołeczną ocenę kandydata na biorcę, a także
dobór dawców i koordynację pobrania. Przedstawiono stosowane techniki operacyjne
i postępowanie pooperacyjne oraz etap usprawniania przeszczepionej części ciała. Oddzielne rozdziały poświęcono powikłaniom po transplantacji oraz psychospołecznemu
funkcjonowaniu biorców.
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ANATOMIA CHIRURGICZNA
I TECHNIKA ZABIEGÓW OPERACYJNYCH
Lee J. Skandalakis, John E. Skandalakis
Redakcja polska: Jacek Gawrychowski
Wyd. II / wrzesień 2018 / s. 720

Cena 169 zł
Książka stanowi złoty standard w łączeniu czystej praktycznej anatomii z odpowiednimi
technikami chirurgicznymi. Przedstawia anatomiczne aspekty działań chirurga w zakresie
wszystkich podstawowych narządów. W obecnej edycji wszystkie rozdziały zostały dokładnie przejrzane i uaktualnione. Część z nich rozszerzono o nowe zagadnienia, a z części
usunięto techniki o obecnie historycznym znaczeniu. Przybyły nowe rozdziały poświęcone
między innymi procedurom mikrochirurgicznym i chirurgii bariatrycznej.
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OSTRE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA W OBRAŻENIACH CIAŁA

Krystyn Sosada, Wojciech Żurawiński (red. nauk.)
Wyd. I / październik 2018 / s. 950

Cena 199 zł
Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała to skarbnica wiedzy o postępowaniu ratunkowym w różnych stanach zagrożenia życia związanych z urazami. Jednolity układ
rozdziałów obejmujący medyczne czynności ratunkowe w części przedszpitalnej, leczenie
ratunkowe w SOR i specjalistyczne leczenie w docelowym oddziale szpitalnym pomaga
w poruszaniu się po tej obszernej tematyce. Książka jest doskonałym źródłem wiadomości dla studentów medycyny, osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego
z medycyny ratunkowej, chirurgii czy ortopedii, a także lekarzy pracujących w Szpitalnych
Oddziałach Ratunkowych i Centrach Urazowych.
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UROLOGIA NA DYŻURZE

David Thurtle, Suzanne Biers, Michał Sut,
James Armitage (red. nauk.)
Redaktor naukowy wydania polskiego: Artur A. Antoniewicz
Wyd. I / kwiecień 2018 / s. 304

Cena 129 zł
Urologia to specjalność, której w trakcie studiów medycznych na ogół poświęca się niewiele uwagi. A przecież stany nagłe w urologii można skutecznie opanować bez udziału
urologa, jednak wymaga to odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Urologia na dyżurze to praktyczny przewodnik lekarza każdej specjalności, który dostarcza informacji niezbędnych do
udzielenia pomocy choremu, potrzebującemu kompetentnej interwencji w polu zagadnień
moczowo-płciowych. W każdym z wybranych działów wypunktowano najważniejsze wiadomości, zaakcentowano porady i cenne wskazówki praktyczne oraz dodano ilustracje
i fotografie z dziedziny radiologii i urologicznej praktyki klinicznej.

ZESPÓŁ URAZOWY W PRAKTYCE

Przemysław Guła, Krzysztof Karwan,
Małgorzata Rak (red. nauk.)
Wyd. I / październik 2018 / s. 430

Cena 129 zł
Jest to książka o tym, jak w dynamicznej pracy zorganizować sprawny i efektywny zespół urazowy. Autorzy skupiają się na zagadnieniach bezpieczeństwa pacjenta, redukcji
ryzyka powikłań i zdarzeń niepożądanych, pracy zespołu w sytuacjach ogromnego stresu
i zmiennych warunkach. Omawia również zagadnienie debriefingu i narzędzia analizy lean
management, które stanowią prosty, dostępny, a zarazem efektywny sposób monitorowania i podnoszenia jakości pracy.
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OSTRE ZATRUCIA W PRAKTYCE RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Magdalena Łukasik-Głębocka (red. nauk.)
Wyd. I / październik 2018 / s. 352

Cena 89 zł
Kolejny tytuł w serii Praktyka Ratownika Medycznego. Zwięzły podręcznik dotyczący
symptomatologii, diagnostyki i leczenia ostrych zatruć wszelkiego rodzaju ksenobiotykami. W książce opisano praktyczne zagadnienia dotyczące pomocy poszkodowanym
w przypadku ostrych zatruć, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy ratowników medycznych, pielęgniarek ratunkowych i specjalistów zajmujących się pacjentami
w stanach nagłych, bezpośrednio zagrażających życiu.
SERIA PRAKTYKA RATOWNIKA MEDYCZNEGO
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KPP W KSRG

Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki, Wiesław Poparda
Wyd. I / marzec 2018 / s. 368

Cena 79 zł
Najnowsza książka na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zawiera procedury, techniki wykonywania poszczególnych czynności, zasady posługiwania się dostępnym sprzętem oraz analizy realnych akcji
z opisami kolejnych czynności ratowniczych, jakie należy wykonać w danym przypadku.
Rozdziały wzbogacono o podstawy anatomii, KPP w ciasnych przestrzeniach, rolę Kierującego Działaniem Ratowniczym. Na końcu każdego rozdziału znajduje się opis przypadku
i wyjaśnienie, jak należy prawidłowo postąpić w danej sytuacji.

POMOC PRZEDSZPITALNA
Scenariusze ćwiczeń

Mariusz Chomoncik, Urszula Cisoń-Apanasewicz,
Paulina Kuchnia, Jacek Nitecki
Wyd. I / maj 2018 / s. 370

Cena 79 zł
Scenariusze przedstawiają konkretne przypadki, z którymi ratownicy mogą się spotkać
w codziennej pracy, nieoczekiwanej sytuacji, czy na dyżurze. To doskonałe narzędzie weryfikujące wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, KPP
i medycznych czynności ratunkowych. Scenariusze pozwalają na ocenę prawidłowego wykonywania poszczególnych czynności, sprawności manualnych, merytoryki i kompetencji
społecznych ratownika nabytych podczas kształcenia. Materiały przygotowane na podstawie ERC 2015 i ITLS 2017.
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PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka (red. nauk.)
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 520

Cena 119 zł
Podręcznik przedstawia aktualną – teoretyczną i praktyczną – wiedzę z zakresu podstawowych i zaawansowanych procedur medycznych realizowanych podczas specjalistycznej opieki nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach
znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz opieki nad pacjentami
w stanie zagrożenia życia i na oddziale intensywnej terapii. W książce podkreślone zostały również aspekty holistycznej opieki pielęgniarskiej skoncentrowanej na pacjencie,
uwzględniającej współdziałanie z rodziną pacjenta i osobami dla niego bliskimi. Publikacja
niezbędna dla studentów pielęgniarstwa i osób uczestniczących w szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki.
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STANDARDY I PROCEDURY PIELĘGNIARSKIEJ
PRAKTYKI KLINICZNEJ NA STANOWISKU
EDUKATORA DO SPRAW DIABETOLOGII

Natasza Tobiasz-Kałkun, Alicja Szewczyk (red. nauk.)
Wyd. I / kwiecień 2018 / s. 140

Cena 49 zł
Jednym z podstawowych zadań pielęgniarki i położnej w opiece nad chorym z cukrzycą jest jego edukacja, a jej powodzenie zależy od wiedzy i doświadczenia edukatora oraz
umiejętności współpracy z innymi członkami zespołu opieki zdrowotnej, pacjentem i jego
rodziną. Książka przedstawia standard praktyki klinicznej na stanowisku edukatora ds. diabetologii, który wskazuje na kompetencje profesjonalisty odpowiedzialnego za edukację
pacjenta diabetologicznego. Prezentowany standard jest pierwszym takim opracowaniem
w warunkach polskich.

EDUKACJA ZDROWOTNA Z ELEMENTAMI
TEORII WYCHOWANIA
Przewodnik dydaktyczny

Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz
Wyd. I / kwiecień 2018 / s. 140

Cena 49 zł
Zaletą książki jest połączenie zagadnień edukacji zdrowotnej z teorią wychowania, co pozwoli na nabycie wiedzy i zdobycie wszystkich tych umiejętności, które są niezbędne dla
specjalisty we wszystkich procesach związanych z szeroko rozumianą promocją zdrowia
i edukacją zdrowotną wobec pacjenta i grup społecznych.
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PIELĘGNOWANIE W POŁOŻNICTWIE,
GINEKOLOGII I NEONATOLOGII

Maria Rabiej, Barbara Mazurkiewicz (red. nauk.)
Wyd. I / czerwiec 2018 / s. 320

Cena 99 zł

PIELĘGNOWANIE PACJENTÓW
W STARSZYM WIEKU

Marta Muszalik, Kornelia Kędziora-Kornatowska (red. nauk.)
Wyd. I / kwiecień 2018 / s. 464

Cena 89 zł

REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Elżbieta Rutkowska (red. nauk.)
Wyd. II / sierpień 2018 / s. 300

Cena 79 zł
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AKTYWNY SENIOR
Człowiek spełniony

Anna Skrzek (red. nauk.)
Wyd. I / marzec 2018 / s. 148

Cena 49 zł
Książka przeznaczona dla osób zajmujących się aktywizacją osób starszych, w tym dla
fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, pracowników opieki społecznej,
studentów medycyny, pielęgniarstwa, psychologii i socjologii zainteresowanych tematyką
senioralną. Autorzy w bardzo przystępny sposób pokazują możliwości wspierania aktywnego starzenia się w trzech sferach: psychicznej, fizycznej i społecznej. Wszystko po to,
aby prowadzić samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie.

SPRAWNY SENIOR
Jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych

Anna Bukowska, Katarzyna Filar-Mierzwa
Wyd. I / maj 2018 / s. 136

Cena 49 zł
Książka przygotowana przez specjalistów posiadających kliniczne doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Opisane najczęstsze problemy wynikające z procesów starzenia
się i współistniejących chorób u osób w starszym wieku - szczególnie z zakresu neurologicznego, kardiologicznego, urologicznego oraz zaburzenia funkcji poznawczych. Zawiera
praktyczne porady i ćwiczenia. Stworzona z myślą o osobach zawodowo pracujących na
rzecz seniorów i związanych z tematyką usprawniania osób w wieku starszym. Treść zainteresuje również samych seniorów i pomoże w zachowaniu psychofizycznej sprawności.
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URAZ KRĘGOSŁUPA
Poradnik dla terapeuty i opiekuna
Jerzy Kiwerski
Wyd. I / czerwiec 2018 / s. 192

Cena 49 zł

Doświadczony ortopeda i zarazem specjalista rehabilitacji medycznej we współpracy
z psychologiem klinicznym w przystępny sposób omówili przyczyny powstania urazu
rdzenia kręgowego, jego następstwa oraz możliwość wystąpienia powikłań. Przedstawili zasady i możliwości postępowania leczniczego, prognozowania oraz często spotykane
problemy psychologiczne pacjentów, pokazując jednocześnie możliwości im zaradzenia.
Czytelnicy znajdą w poradniku praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania i leczenia
najczęstszych powikłań. Poznają wskazania do stosowania ćwiczeń biernych i czynnych
oraz uwagi dotyczące nauki chodu pacjentów z niecałkowitym lub niskim uszkodzeniem
rdzenia, a także zasady postępowania i możliwości poprawy funkcji niedowładnych rąk.
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FIZJOTERPIA W GERIATRII

Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka (red. nauk.)
Wyd. I / sierpień 2018 / s. 224

Cena 69 zł
Autorzy – wykładowcy i zarazem praktycy zawarli w publikacji wiedzę m.in. na temat:
wpływu aktywności fizycznej na proces starzenia, sprawności funkcjonalnej, w tym oceny
funkcjonalnej chorych starszych, zasad ich usprawniania oraz roli metod fizjoterapeutycznych w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym. Obecne wydanie rozszerzono o zagadnienia dotyczące niedożywienia seniorów widzianego z perspektywy fizjoterapeuty, a także
roli teleopieki w fizjoterapii.

KOORDYNACJA RUCHOWA CIAŁA CZŁOWIEKA

Anna Olczak
Wyd. I / luty 2018 / s. 193

Cena 59 zł
W kompleksowy sposób przedstawiono kwestię realizacji koordynacji ruchowej w opiece
nad pacjentem. Autorka wyjaśnia, czym jest koordynacja ruchowa i jakie są jej rodzaje.
Omawia objawy zaburzeń koordynacji ruchowej w wybranych jednostkach chorobowych
oraz metody ich oceny. Opisuje zasady i techniki pracy z pacjentem nad poprawą koordynacji na poziomie aktywności i partycypacji, ilustrując je przykładowymi ćwiczeniami.
Ważnym uzupełnieniem podręcznika są krótkie filmy instruktażowe dostępne na portalu
fizjoterapia.pzwl.pl, do których stały dostęp mają posiadacze książki.
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TERAPIA ZAJĘCIOWA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNĄ

Edyta Janus (red. nauk.)
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 356

Cena 99 zł
Pierwsza w języku polskim publikacja poruszająca w sposób kompleksowy problematykę terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawia teoretyczne
aspekty niepełnosprawności i terapii zajęciowej. Pokazuje obszary funkcjonowania osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwości wspierania tych osób jakie daje terapia zajęciowa. Szerzej omawia m.in. terapię zajęciową osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z zespołem Downa.

TERAPIA ZAJĘCIOWA W DYSFUNKCJACH
NARZĄDU RUCHU
Anna Olczak
Wyd. I / luty 2018 / s. 232

Cena 79 zł

Kolejna pozycja w serii Terapia Zajęciowa, tak jak poprzednie, opracowana przez praktyków
i zarazem nauczycieli akademickich. Bogato ilustrowana (ponad 160 rycin), przedstawia
teoretyczne i praktyczne aspekty pracy terapeuty zajęciowego z pacjentem z dysfunkcją
narządu ruchu oraz pokazuje możliwości i sposoby pracy m.in. w przypadkach dysfunkcji
pochodzenia neurologicznego, ortopedycznego, reumatologicznego i urazowego. Omówione studia przypadków ilustrują postępowanie terapeuty zajęciowego oraz zastosowane przez niego rozwiązania terapeutyczne.
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DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W DIETETYCE

Lucyna Ostrowska (red. nauk)
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 280

Cena 79 zł
W książce przedstawiono najnowsze standardy obowiązujące w wykonywaniu diagnostyki
laboratoryjnej w celu rozpoznania lub potwierdzenia danej jednostki chorobowej. Omówiono również zasady interpretacji wyników badań oraz zalecenia, jak te wiadomości wykorzystać w doborze i modyfikacji diety.

WARTOŚCI ODŻYWCZE
WYBRANYCH PRODUKTÓW SPOŻYCZYCH
I TYPOWYCH POTRAW
Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Krystyna Iwanow,
Beata Przygoda
Wyd. VII / wrzesień 2018 / s. 220

Cena 69 zł
Książka przygotowana we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia w Warszawie,
zawiera dane o wartości energetycznej i zawartości składników odżywczych oraz wybranych składników mineralnych i witaminy w produktach spożywczych i potrawach. Pomoże
w analizie sposobu żywienia pod kątem prawidłowości w stosunku do zaleceń żywieniowych wszystkim dietetykom, szczególnie w sytuacjach, gdzie kaloryczność i wartość odżywcza produktów jest ważna przy tworzeniu zbilansowanych jadłospisów.
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DIETETYKA SPORTOWA
Barbara Frączek, Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak (red. nauk.)
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 900

Cena 189 zł
Książka zawiera aktualne, merytoryczne oraz wiarygodne stanowiska i rekomendacje,
nie tylko polskich, lecz także światowych ośrodków naukowych w zakresie żywieniowego
wspomagania zdolności wysiłkowych. Książka stanowi źródło najnowszej wiedzy z zakresu żywienia i dietetyki sportowej, zalecenia dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie.
Skierowana jest głównie do dietetyków związanych z planowaniem i organizacją żywienia
sportowców. Stanowi też doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów i nauczycieli akademickich na kierunkach dietetycznych, medycznych, przyrodniczych i wychowania fizycznego. Dla osób aktywnych fizycznie będzie źródłem informacji sprzyjającym optymalizacji
zdolności wysiłkowych i zdrowemu osiąganiu jak najwyższego poziomu sportowego.
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ATLAS PODOLOGICZNY
Patologia skóry i paznokci
Maria Klamczyńska, Ewa Kopaczewska,
Agnieszka Skocka-Pietruszewska
Wyd. I / wrzesień 2018 / s. 220

Cena 149 zł
Opracowanie stworzone z myślą o specjalistach podologii oraz studentach kierunków pokrewnych. Przedstawiona został wiedza na temat pochodzenia, różnicowania, rodzajów
zmian patologicznych skóry i paznokci stóp. W opracowaniu uwzględniono nieprawidłowe
stany wywołane złym obciążeniem, urazami oraz infekcjami. Omówiono zmiany, które towarzyszą różnym jednostkom chorobowym. Całość opatrzona jest wysokospecjalistycznym materiałem zdjęciowym (ponad 350 zdjęć) przygotowanym przez autorów w czasie
praktyki zawodowej.

PRAKTYCZNA KOSMETOLOGIA
KROK PO KROKU
Makijaż medyczny

Renata Godlewska
Wyd. I / marzec 2018 / s. 100

Cena 79 zł
Specjalistyczna publikacja zawodowa skierowana do kosmetologów zajmujących się makijażem medycznym. Uwzględniono w niej wskazania i przeciwskazania do nieinwazyjnego makijażu medycznego oraz zagadnienia związane z jego wykonywaniem krok po kroku
na przykładach różnych pacjentek (m.in. bielactwo, trądzik różowatwaty) makijażu medycznego, techniki charakteryzatorskie, zabiegowe, łagodzące zmiany dermatologiczne,
kosmetyki, materiały, akcesoria i sposoby aplikowania preparatów, oraz psychospołeczne
aspekty zmian dermatologicznych związane z problemem wykluczenia.
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BŁĄD MEDYCZNY I NIESKUTECZNA ZGODA
NA LECZENIE
Odpowiedzialność indywidualna i w spółce partnerskiej

Anna Borysewicz
Wyd. I / listopad 2017 / s. 134

Cena 59 zł
Zawiera liczne przykłady sytuacji, w jakich może znaleźć się lekarz lub podmiot leczniczy
w czasie swojej działalności. Jest to przewodnik po wycinku prawa, dzięki któremu każdy świadczący usługi lecznicze będzie wiedział, jak się ubezpieczyć oraz jakie ma prawa
i obowiązki. Poruszono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności lekarza na gruncie prawa cywilnego i karnego, odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczeń za błąd medyczny,
Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także za błąd medyczny w spółce partnerskiej.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Uwarunkowania medyczne i prawne

Eleonora Zielińska, Beata Guzak,
Katarzyna Syroka-Marczewska
Wyd. I / luty 2018 / s. 246

Cena 69 zł
Publikacja z zakresu prawa medycznego przedstawiająca uwarunkowania medyczne
i prawne związane z opieką długoterminową ze szczególnym uwzględnieniem udziału
osób trzecich w podejmowaniu decyzji warunkujących udzielanie świadczeń zdrowotnych
pacjentom długoterminowym. W książce omówione zostały podstawowe pojęcia tematyczne, charakterystyka pacjentów, uregulowania prawne i stosowane procedury na tle systemu opieki zdrowia. Lektura polecana wszystkim osobom zarządzającym placówkami
medycznymi oraz osobom sprawującym nadzór nad domami opieki społecznej, domami
dziecka.

61

medycyna
nowości

MOJE SERCE
Instrukcja obsługi

Andrzej Krupienicz
Wyd. I / czerwiec 2018 / s. 256

Cena 49 zł
Poradnik napisany w formie felietonów przedstawiający w przystępnej formie różne zagadnienia kardiologiczne. Pacjenci znajdą tu odpowiedzi na często zadawane pytania,
uzyskają informacje na temat: najczęściej spotykanych chorób sercowo-naczyniowych,
konieczności wprowadzenia zmian w diecie i rozpoczęcia aktywności fizycznej. Otrzymają
również instrukcję obsługi własnego serca wzorowaną pod względem formalnym na tekstach dołączanych do rozmaitych sprzętów codziennego użytku.

REHABILITACJA PO OPERACJACH
PLASTYCZNYCH
Poradnik dla pacjentów

Jacek Szwedo
Wyd. I / wrzesień 2017 / s. 230

Cena 79 zł
Poradnik, który koncentruje się przede wszystkim na zastosowaniu fizjoterapii po operacjach plastycznych. Niewiele osób rozważających lub już zdecydowanych na poddanie się
takiej operacji wie, że zabiegi fizjoterapeutyczne mogą poprawić gojenie się ran, zmniejszyć dolegliwości bólowe, obrzęki, widoczność blizny pooperacyjnej, ryzyko powikłań i konieczność zażywania leków. Książka to także źródło odpowiedzi na dziesiątki pytań kłębiących się w głowach pacjentów zarówno przed, jak i po operacji.
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CUKRZYCA TYPU I
Rodzinny poradnik cukrzycowy

Karolina Klewaniec, Przemysława Jarosz Chobot
Wyd. I / listopad 2018 / s. 220

Cena 59 zł
Poradnik dla rodziców dzieci z cukrzycą typu 1, który w otwarty sposób mówi o chorobie
i o tym, co się z nią wiąże. Pokazuje możliwie wszystkie, realne sytuacje dnia codziennego,
tak by cała rodzina po diagnozie szybko znowu zaczęła normalnie funkcjonować i cieszyć
się życiem. Nie tylko dla rodziców, lecz także dla dziecka i najbliższego otoczenia, w którym
funkcjonuje mały diabetyk. Książka przydatna będzie również dla edukatorów diabetologicznych jako polecenie źródła wiedzy dla rodzin z problemem cukrzycy typu 1.

WYSPANI RODZICE

Suzi Giordano, Lisa Abidin
Wyd. I / kwiecień 2018 / s. 130

Cena 39 zł
Pojawienie się maluszka w domu może przewrócić życie rodziców do góry nogami. Suzy
Giordano w książce Wyspani rodzice przekonuje, że nie musi tak być. Wystarczy odrobina
chęci i konsekwencja. Zaprezentowana w książce metoda pomoże dziecku w osiągnięciu
jednego z najważniejszych rozwojowych kamieni milowych, jakim jest przesypianie całych
nocy. To obowiązkowa lektura dla niedoświadczonych rodziców.
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DIETA W CHOROBACH
AUTOIMMUNOLOGICZNYCH
Przepisy

Joanna Dronka Skrzypczak
Wyd. I / sierpień 2018 / s. 224

Cena 49 zł
Kontynuacja bestsellera Dieta w chorobach autoimmunologicznych. Co jeść, by czuć się lepiej? Książka zawiera bazę przepisów, które pokazują niemal nieograniczone możliwości
codziennego komponowania zdrowych i zbilansowanych posiłków opierających się na
podstawowych, łatwo dostępnych składnikach. Dzięki tym przepisom zobaczysz, że stosując dietę eliminacyjną, możesz wyczarować cuda zarówno na śniadanie, obiad, kolację,
przekąski, jak i na romantyczną kolację we dwoje, świąteczny obiad dla rodziny, desery
oraz wiele innych okazji.

DIETA W CHOROBACH
AUTOIMMUNOLOGICZNYCH
Co jeść, by czuć się lepiej

Mirosława Gałęcka (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 243

Cena 49 zł
Ten praktyczny poradnik przeprowadzi Cię przez cały proces wdrażania zmian w codziennym menu, pokazując nie tylko wynikające z tego korzyści, lecz także problemy, pułapki
i wszelkie trudności, z którymi wiąże się wprowadzanie diety eliminacyjnej. Pomocne okażą się z pewnością tabele zamienników, praktyczne wskazówki i przepisy na pyszne potrawy, które z łatwością przygotujesz w domu.
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WEGE
Dieta roślinna w praktyce
Iwona Kibil, Danuta Gajewska
Wyd. I / kwiecień 2018 / s. 220

Cena 69 zł
Książka w przystępny sposób opisuje diety wegańskie oraz wegetariańskie jako sposób
odżywiania się, mogący mieć korzystne skutki zdrowotne (m.in. w profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych). Przedstawia również niekorzystne efekty, jeżeli diety są niewłaściwie
zbilansowane (m.in. deficyt białka, witaminy B12, witaminy D, wapnia). W rzetelny sposób
uwzględnia interpretację wyników badań naukowych oraz literatury specjalistycznej. Wydanie wzbogacone zostało o przykłady jadłospisów oraz przepisów dostosowanych do
rodzaju diet i potrzeb indywidualnych. Polecamy wszystkim osobom stosującym dietę
wegańską i wegetariańską szukającym przewodnika odpowiadającego na najważniejsze
medyczne aspekty stosowania eliminacyjnego sposobu żywienia.
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MEDYCYNA WETERYNARYJNA
Kompendium
Wilczek Christa, Merl Kristin
Redakcja polska: Marek Gehrke
Wyd. I / styczeń 2018 / s. 576

Cena 149 zł
Kolejna publikacja w serii Weterynaria w praktyce – praktyczne, wszechstronne kompendium medycyny weterynaryjnej. Niezawodny pomocnik w codziennej praktyce. W tym
kieszonkowym kompendium zawarto najważniejsze obszary tematyczne kluczowe dla
codziennej praktyki, opisane w przejrzysty, zwięzły i zarazem zrozumiały sposób. Począwszy od antybiotykoterapii, przez choroby zakaźne, po znieczulenie i badania rentgenowskie
– ta poręczna książka służy pomocą, podając fakty i praktyczne wskazówki przydatne na
studiach i w codziennej pracy.
SERIA WETERYNARIA W PRAKTYCE
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ANATOMIA CZŁOWIEKA
Repetytorium do kolorowania

Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Ciszek, Krzysztof Krasucki
Wyd. I / 2017 / s. 255

Cena 99 zł

ANATOMIA CZŁOWIEKA
Podręcznik dla studentów medycyny

Janina Sokołowska-Pituchowa
Wyd. VIII / 2014 / s. 864

Cena 149 zł

ATLAS ANATOMII
Fotograficzne studium ciała człowieka

Elke Lutjen-Drecoll, Johannes W Rohen, Ghihiro Yokochi
Wyd. I / 2012 / s. 532

Cena 299 zł
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DZIEJE MEDYCYNY W POLSCE
TOM 1

Wojciech Noszczyk (red. nauk.)
Wyd. I / 2015 / s. 520

Cena 254 zł

DZIEJE MEDYCYNY W POLSCE
TOM 2

Wojciech Noszczyk (red. nauk.)
Wyd. I / 2015 / s. 690

Cena 254 zł

DZIEJE MEDYCYNY W POLSCE
TOM 3

Wojciech Noszczyk (red. nauk.)
Wyd. I / 2016 / s. 976

Cena 254 zł
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FARMAKOLOGIA
Repetytorium

Ryszard Korbut (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 364

Cena 89 zł

FARMAKOLOGIA

Ryszard Korbut (red. nauk)
Wyd. II / 2017 / s. 646

Cena 179 zł

FARMACJA STOSOWANA
Technologia postaci leku

Małgorzata Sznitowska (red. nauk)
Wyd. I / 2017 / s. 952

Cena 179 zł
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SYTUACJE KLINICZNE W GINEKOLOGII,
ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ
I UROGINEKOLOGII

Grzegorz Bręborowicz, Ewa Nowak-Markwitz,
Tomasz Rechberger (red. nauk)
Wyd. I / 2017 / s. 504

Cena 129 zł

ATLAS GINEKOLOGII PLASTYCZNEJ

Andrzej Barwijuk
Wyd. I / 2017 / s. 220

Cena 299 zł

ENGLISH IN MEDICAL PRACTICE

Jonathan P. Murray, Jerzy Radomski,
Włodzimierz Szyszkowski
Wyd. III / 2017 / s. 624

Cena 129 zł
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PRZESZCZEPIANIE NEREK

Andrzej Barański
Wyd. I / 2017 / s. 315

Cena 169 zł

MEDYCYNA TRANSPLANTACYJNA
DLA PIELĘGNIAREK

Małkowski Piotr, Czerwiński Jarosław (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 480

Cena 99 zł

TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU
BIOLOGIA I BIOMECHANIKA LECZENIA

Wojciech Marczyński (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 848

Cena 279 zł
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LARYNGOLOGIA ONKOLOGICZNA

Alicja Morawiec-Sztandera
Wyd. I / 2017 / s. 296

Cena 159 zł

OTORYNOLARYNGOOGIA

Bożydar J. Latkowski (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 591

Cena 169 zł

ANALIZA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH
W ALERGOLOGII
Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy

Kruszewski Jerzy (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 224

Cena 49 zł
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CUKRZYCA
Presonalizacja terapii i opieki nad pacjentem

Ewa Pańkowska (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 362

Cena 139 zł

HIPOGLIKEMIA

Waldemar Karnafel (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 170

Cena 79 zł

PROGRAMY ZDROWOTNE

Agnieszka Dyzmann-Sroka, Tomasz Piotrowski
Wyd. I / 2017 / s. 245

Cena 49 zł
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PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH

Elżbieta Mierzwińska-Nastalska,
Anna Kochanek-Leśniewska (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 231

Cena 109 zł

PRAKTYCZNA KOSMETOLOGIA
KROK PO KROKU
Dłonie i paznokcie

Ewa Sobolewska, Renata Godlewska, Jacek Michalski
Wyd. I / 2017 / s. 134

Cena 59 zł

NIEMIECKI DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Barbara Rogoska
Wyd. I / 2017 / s. 245

Cena 49 zł
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OBLICZANIE DAWEK LEKÓW

Marta Czekirda
Wyd. I / 2017 / s. 192

Cena 54 zł

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej
TOM 1

Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 868

Cena 139 zł

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej
TOM 2

Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda (red. nauk)
Wyd. I / 2017 / s. 1148

Cena 149 zł
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E-ZDROWIE
Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie

Dorota Kilańska, Hanna Grabowska,
Aleksandra Gaworska-Krzemińska (red. nauk)
Wyd. I / 2017 / s. 402

Cena 79 zł

EDUKACJA ZDROWOTNA
Jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą
zasad samoopieki

Halina Nowakowska
Wyd. I / 2016 / s. 108

Cena 49 zł

LGB ZDROWIE PSYCHICZNE I SEKSUALNE
Zdrowie psychiczne i seksualne

Robert Kowalczyk, Zbigniew Lew-Starowicz,
Remigiusz Jarosław Tritt (red. nauk)
Wyd. I / 2016 / s. 304

Cena 99 zł
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ATLAS ANATOMII PALPACYJNEJ

Serge Tixa
Wyd. III / 2017 / s. 536

Cena 249 zł

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W FIZJOTERAPII
I REHABILITACJI

Dominik Sieroń (red.nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 227

Cena 89 zł

FIZJOTERAPEUTA W POLSCE
Aktualna wiedza o zawodzie

Dariusz Białoszewski, Zbigniew Wroński (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 184

Cena 99 zł
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TERAPIA ZAJĘCIOWA W GERIATRII

Edyta Janus, Aneta Bac, Aleksandra Kulis,
Agnieszka Smrokowska-Reichmann
Wyd. I / 2017 / s. 150

Cena 69 zł

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Aneta Bac (red.nauk.)
Wyd. I / 2016 / s. 172

Cena 59 zł

REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI
FUNKCJI POZNAWCZYCH

Adrianna Maria Borowicz, Maria Forycka,
Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Wyd. I / 2016 / s. 172

Cena 59 zł
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MEDYCYNA RODZINNA

Bożydar Latkowski, Witold Lukas,
Maciej Godycki-Ćwirko (red. nauk)
Wyd. III / 2017 / s.1200

Cena 249 zł

HEMATOLOGIA W GABINECIE LEKARZA POZ

Dariusz Wołowiec, Iwona Hus,
Anna Korycka-Wołowiec (red. nauk)
Wyd. III / 2017 / s.434

Cena 249 zł

DEPRESJA W PRAKTYCE LEKARZA POZ

Marek Jarema (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 98

Cena 59 zł
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ALGORYTMY DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE
W PRAKTYCE SOR

Leszek Brongel (red. nauk)
Wyd. I / 2017 / s. 470

Cena 129 zł

OSTRE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA
W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

Krystyn Sosada (red. nauk)
Wyd. I / 2016 / s.594

Cena 159 zł

MEDYCZNE SKUTKI TERRORYZMU

Przemysław Guła, Kuba Jałoszyński, Paweł Tarnawski
Wyd. I / 2017 / s.210

Cena 69 zł
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ZŁOTE MINUTY W OBRAŻENIACH CIAŁA

Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki
Wyd. I / 2017 / s.171

Cena 69 zł

STANY NAGŁE U DZIECI

Jacek Kleszczyński (red. nauk.)
Wyd. I / 2017 / s. 520

Cena 89 zł

WYKŁADY Z ANESTEZJOLOGII

Waldemar Machała
Wyd. I / 2017 / s. 342

Cena 99 zł
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SPORTOWE KALORIE

Iwona Bates
Wyd. I / 2017 / s. 231

Cena 59 zł

ZIOŁA W MEDYCYNIE
Choroby układu pokarmowego

Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Arkadiusz Ciołkowski
Wyd. I / 2017 / s. 128

Cena 31 zł

KIEDY DZIECKO MA COŚ Z SERCEM

Wojciech Szczepański
Wyd. I / 2016 / s. 168

Cena 39 zł
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