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Mały atlas anatomiczny
Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Ciszek
Wyd. VI, 2015, s. ok. 212, il. kol. ponad 160, opr. miękka

ANATOMIA

Cena 49 zł
To już VI wydanie cieszącego się ogromną popularnością atlasu, który przedstawia anatomię człowieka w przystępny i usystematyzowany sposób. W obecnym
wydaniu materiał ilustracyjny został rozszerzony o 25 nowych, doskonale opisanych rycin. Część rycin z poprzedniego wydania została zmodyfikowana i stosownie do wprowadzonej modyfikacji opisana.
„Mały atlas anatomiczny” to publikacja szczególnie przydatna nie tylko uczniom,
lecz także słuchaczom studiów licencjackich. Powinna również zainteresować
wszystkich, którzy chcą poznać budowę i mechanizmy funkcjonowania ludzkiego ciała.

Anatomia człowieka
Repetytorium
Na podstawie „Anatomii człowieka” A. Bochenka, M. Reichera
Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Ciszek, Krzysztof Krasucki
Wyd. I, 2014, s. 740, opr. twarda
Cena 179 zł
,,Anatomia człowieka” Adama Bochenka i Michała Reichera jest jednym z najlepszych i najdokładniejszych podręczników anatomii. Tom VI, będący repetytorium,
powstał w oparciu o jego pięciotomowe wydanie. Autorzy – reprezentujący trzy
pokolenia anatomów – usystematyzowali i zebrali w jedną całość najważniejsze
zagadnienia z zakresu anatomii. W efekcie powstał zaktualizowany podręcznik,
który dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego będzie niezastąpiony do powtórki materiału, a dla studentów innych kierunków medycznych – podstawowy do nauki anatomii człowieka.
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1500 pytań testowych

Anatomia człowieka
tom 1-5
Adam Bochenek, Michał
Reicher, Wiesław Łasiński
(red. nauk.)
Cena (tom 1-5) 472,50 zł

Florian Czerwiński,
Grzegorz Sławiński,
Wojciech Kozik
Cena 43 zł

Anatomia człowieka

Tom 1

Janina Sokołowska-Pituchowa (red. nauk.)

Anatomia ogólna. Kości.
Stawy i więzadła. Mięśnie

Cena 147 zł

Cena 139 zł
Tom 2
Układ trawienny. Układ
oddechowy. Układ
moczowo-płciowy. Układ
wewnątrzwydzielniczy

Anatomia człowieka
tom 1-4
Podręcznik dla studentów
Olgierd Narkiewicz, Janusz
Moryś (red. nauk.)

Cena 105 zł

Zobacz więcej Anatomia
on-line na www.pzwl.pl

Tom 3

Tom 1

Układ naczyniowy

Anatomia ogólna. Ściany
tułowia

Cena 78 zł
Tom 4
Ośrodkowy układ
nerwowy
Cena 84 zł

Cena 56,70 zł
Tom 2
Kończyna górna.
Kończyna dolna

Anatomia kliniczna
głowy i szyi
Ryszard Aleksandrowicz,
Bogdan Ciszek
Cena 179 zł

Atlas anatomii
Fotograficzne studium
ciała człowieka
Johannes W. Rohen,
Chihiro Yokochi, Elke
Lütjen-Drecoll
Cena 299 zł
Zobacz więcej Anatomia
Rohen dostępna na
www.pzwl.pl. Kod
dostępu w książce.

Atlas anatomii
Tablice
Johannes W. Rohen, Elke
Lütjen-Drecoll
Cena 15 zł

Ilustrowana
anatomia człowieka
Feneisa

Tom 5

Cena 61,95 zł

Układ nerwowy
obwodowy. Układ
nerwowy autonomiczny.
Powłoka wspólna.
Narządy zmysłów

Tom 3
Układy narządów
wewnętrznych. Jama
klatki piersiowej. Jama
brzuszna. Jama miednicy

Cena 89 zł

Cena 61,95 zł

Adam Krechowiecki,
Florian Czerwiński

Tom 4

Cena 135,45 zł

Anatomia człowieka
1200 pytań testowych
jednokrotnego wyboru
Florian Czerwiński
Cena 59 zł
300 dodatkowych pytań.
Kod dostępu w książce.

ANATOMIA

Anatomia człowieka

Wolfgang Dauber
Cena 159,60 zł

Zarys anatomii
człowieka

Szyja. Głowa. Mózgowie
Cena 56,70 zł

Anatomia i fizjologia
człowieka
Aleksander Michajlik,
Witold Ramotowski
Cena 115 zł
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Anestezjologia i intensywna terapia
Podręcznik dla wydziałów medycznych
Radosław Owczuk (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 430, opr. miękka
ANESTEZJOLOGIA
I INTENSYWNA TERAPIA

Cena 149 zł
Pierwszy podręcznik z anestezjologii i intensywnej terapii przygotowany przez
specjalistów z wszystkich ośrodków akademickich w kraju.
W książce opisano takie zagadnienia jak: znieczulenie ogólne, sedacja, znieczulenie regionalne, znieczulenie w szczególnych grupach chorych, nadzór pooperacyjny, diagnostyka i monitorowanie, kwalifikacja chorych do leczenia na oddziale
intensywnej terapii, ostra niewydolność oddechowa, wstrząs, farmakologia,
ostre uszkodzenie nerek, sepsa, kaniulacja naczyń, płynoterapia, mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała, ostre schorzenia przewodu pokarmowego, urazy
czaszkowo-mózgowe, leczenie żywieniowe, zakażenia, przeszczepianie narządów.
Odbiorcami są studenci wydziałów lekarskich, książka z pewnością jednak zainteresuje osoby z uczące się na kierunkach wydziału nauk o zdrowiu.

Anestezjologia
Ciekawe przypadki kliniczne
John G. Brock-Utne
(Case Studies of Near Misses in Clinical Anesthesia)
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Dariusz Kosson (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 192, opr. miękka
Cena 109 zł
80 przypadków spotykanych w codziennej praktyce anestezjologicznej: od pozornie błahych problemów komunikacji werbalnej, organizacji pracy z agresywnymi
współpracownikami, po powikłania różnych technik znieczulenia, ryzyko zakażeń na sali operacyjnej i ciężkie powikłania po operacjach chirurgicznych. Opisy
i omówienia sytuacji przypadków są krótkie, zawierają praktyczne informacje
i rozwiązania.
Publikację powinien przeczytać każdy anestezjolog, lekarz innej specjalności oraz
wszyscy pracujący w warunkach bloku operacyjnego i na oddziale zabiegowym.
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Zaburzenia krzepnięcia krwi dla anestezjologów
Elżbieta Nowacka (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 144, opr. miękka
Cena 89 zł
W publikacji opisano takie zagadnienia, jak: fizjologia hemostazy, badania zalecane do oceny funkcji układu krzepnięcia, testy generacji trombiny i oceniające
funkcję płytek, nowe leki hemostatyczne, wpływ zakażenia na układ hemostazy,
zaburzenia krzepnięcia a stres okołooperacyjny, obowiązujące wytyczne okołooperacyjnego postępowania anestezjologicznego u pacjentów stosujących leki
wpływające na układ krzepnięcia.

Anestezja
ambulatoryjna

Anestezjologia
i intensywna terapia

Johan Raeder

Podręcznik dla studentów
medycyny

Cena 169 zł

Anestezjologia
i intensywna terapia
położnicza
Zdzisław Kruszyński
Cena 129 zł

Bogdan Kamiński,
Andrzej Kübler

Leczenie bólu
Jerzy Wordliczek,
Jan Dobrogowski
Cena 109 zł

Cena 89 zł

Leki w intensywnej
terapii od A do Z

Intensywna terapia

Cena 79 zł

Najważniejsze
zagadnienia

Henry Paw, Rob Shulman

Fang Gao Smith, Joyce
Yeung (red. nauk.)

Biochemia Harpera
Ilustrowana
Robert K. Murray,
Daryl K. Granner,
Victor W. Rodwell
Cena 157 zł

Biofizyka
Feliks Jaroszyk
Cena157 zł

Chemia analityczna
tom 1-2

Chemia organiczna

Podręcznik dla studentów

Harold Hart i in.

Ryszard Kocjan (red. nauk.)

Cena 177,45 zł

Cena (tom 1-2) 199 zł

Chemia leków
Alfred Zejc, Maria
Gorczyca (red. nauk.)
Cena 135 zł

Krótki kurs

BIOCHEMIA · BIOFIZYKA
BOTANIKA · CHEMIA

Cena 249 zł
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Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej
i naczyniowej
Jamal J. Hoballah, Carol E. H. Scott-Conner
Wydanie polskie 2015 r.
Redakcja naukowa wydania polskiego:

CHIRURGIA

Tom 1-3 „Chirurgia ogólna” - Mariusz Wyleżoł, Paweł Lampe, Grzegorz Wallner
Tom 4-5 „Chirurgia naczyniowa” – Piotr Andziak
• 226 rozdziałów – opisów zabiegów stanowiących listę typowych operacji chirurgii ogólnej i naczyniowej
• Sprawdzone narzędzie do prawidłowego sporządzenia dokumentacji pooperacyjnej
• Napisane przez wybitnych specjalistów z dziedziny
W opisie każdego zabiegu
znajduje się:
• rejestr wskazań do jego
przeprowadzenia
• opis procedury krok-po-kroku
• lista możliwych opcjonalnych technik
• spis potencjalnych komplikacji
• szablon „Wzorcowy opis zabiegu”
• na końcu rozdziału miejsce na notatki
Tematyka:
• Tom 1 - przełyk, żołądek i dwunastnica, jelito cienkie i wyrostek robaczkowy
• Tom 2 - jelito grube, odbyt, odbytnica i okolica krzyżowo-guziczna, wątroba
i drogi żółciowe, trzustka
• Tom 3 - śledziona, leczenie przepuklin i operacje przy martwiczym zapaleniu
powięzi, piersi, węzły chłonne, głowa i szyja, inne procedury
• Tom 4 - niedrożność naczyń mózgowych, niedrożność tętnic krezkowych i nerkowych, niedrożność aortalno-biodrowa, niedrożność podpachwinowa, tromboembolektomia.
• Tom 5 - tętniaki, choroby żył, tworzenie dializacyjnych przetok tętniczo-żylnych, sympatektomia, amputacje, inne procedury.
Harmonogram ukazywania się kolejnych tomów:
Tom 1 Chirurgia ogólna - marzec 2015 r.
Tom 2 Chirurgia ogólna - maj 2015 r.
Tom 3 Chirurgia ogólna - czerwiec 2015 r.
Tom 4 Chirurgia naczyniowa - maj 2015 r.
Tom 5 Chirurgia naczyniowa - wrzesień 2015 r.
Zapraszamy do subskrypcji „Wzorców”… na stronie
www.wzorceprotokolowchirurgicznych.pl
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Chirurgia dziecięca
Michał Bagłaj, Piotr Kaliciński (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 600, il. ponad 350, opr. twarda
Nowoczesny podręcznik chirurgii dziecięcej uwzględniający wszystkie najnowsze osiągnięcia nauk klinicznych i podstawowych w tej dziedzinie. Przygotowany
przez chirurgów dziecięcych z wiodących ośrodków w kraju. Książka w swoim
zamierzeniu stanowi kolejną edycję podręcznika wydanego w 2005 roku. Siedem
nowych rozdziałów poświęcono m.in. genetyce, odrębnościom fizjologicznym
okresu noworodkowo-niemowlęcego, anestezjologii wieku dziecięcego, chirurgii prenatalnej, urazom klatki piersiowej, znamionom barwnikowym i guzkom
skóry oraz przetokom i torbielom szyi. Poprzednie rozdziały zostały gruntownie
zmienione lub napisane przez nowych autorów.

CHIRURGIA

Cena 239 zł

Powikłania chirurgii onkologicznej
Występowanie. Leczenie
Andrzej W. Szawłowski (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s.382, il. 181,opr. miękka
Cena 149 zł
Powikłania zabiegów chirurgicznych są istotnym elementem obniżającym
jakość życia i powinny być, w miarę możliwości, eliminowane. Monografia
Powikłania chirurgii onkologicznej. Występowanie. Leczenie stanowi doskonałe
i unikatowe w polskiej literaturze medycznej uzupełnienie wiedzy w tym zakresie. Autorzy poszczególnych rozdziałów to niekwestionowani eksperci w określonych specjalnościach narządowych chirurgicznego leczenia nowotworów.
Dokonują przeglądu piśmiennictwa, prezentują własne bogate doświadczenie
kliniczne w kontekście profilaktyki, epidemiologii, diagnostyki, objawów i terapii powikłań chirurgii onkologicznej z podziałem na powikłania onkologiczne
oraz chirurgiczne.
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Chirurgia tom 1-2

CHIRURGIA

Wojciech Noszczyk
(red. nauk.)
Cena (tom 1-2) 282,45 zł

Chirurgia

Chirurgia
kolorektalna

Ostry dyżur
chirurgiczny

Kirby I. Bland i in.

Adam Brooks, Bryan
A. Cotton, Nigel Tai,
Peter F. Mahoney
(red. nauk.)

Cena 125 zł

Repetytorium

Choroby
chirurgiczne

Wojciech Noszczyk

Diagnostyka i leczenie

Cena 129 zł

Nigel Rawlinson, Derek
Alderson (red. nauk.)

Chirurgia dróg
żółciowych i wątroby
tom 1

Cena 189 zł

Marek Krawczyk
(red. nauk.)

Diagnostyka
i leczenie chorób
nadnerczy

Cena 99 zł

Maciej Otto (red. nauk.)

Chirurgia dróg
żółciowych i wątroby
tom 2

Cena 179 zł

Marek Krawczyk
(red. nauk.)

Cena 143 zł

Pobieranie
narządów jamy
brzusznej do
przeszczepów
Technika chirurgiczna
Andrzej Barański
Cena 149 zł

Urazy głowy
Ujęcie
międzydyscyplinarne
Peter C. Whitfield i in.
(red. nauk.)
Cena 159 zł

Cena 99 zł

Vademecum medycyny wewnętrznej
Jan Duława (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 1556, opr. miękka ze skrzydełkami

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Cena 299 zł
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Celem publikacji jest dostarczenie w przystępny i zwięzły sposób wskazówek
dotyczących: diagnostyki różnicowej, najczęstszych objawów chorobowych,
ogólnych zasad interpretacji wyników badań laboratoryjnych, profilaktyki,
rozpoznania i leczenia najczęstszych chorób spotykanych w praktyce ambulatoryjnej oraz na oddziale internistycznym i geriatrycznym, zasad reanimacji
i intensywnej terapii, konsultacji internistycznych na oddziałach zabiegowych,
odrębności rozpoznawania i leczenia chorób u osób w zaawansowanym wieku,
opieki paliatywnej i hospicyjnej, farmakologii klinicznej, podstawowych zabiegów wykonywanych na oddziałach internistycznych i geriatrycznych, czy zasad
epidemiologii. Publikacja adresowana jest do lekarzy poz, specjalistów chorób
wewnętrznych i medycyny rodzinnej.

Wolfram Karges,
Sascha Al Dahouk
Cena 149 zł

Objawy chorób
wewnętrznych
Podręcznik dla studentów
Anna Doboszyńska
(red. nauk.)
Cena 99 zł

Sygnały alarmowe
u chorych i pilne
decyzje lekarzy POZ
J. Bożydar Latkowski,
Katarzyna Kosiek
(red. nauk.)
Cena 59 zł

Wskazania do badań
obrazowych

Zaburzenia
gospodarki wodno-elektrolitowej
i kwasowo-zasadowej
Franciszek Kokot,
Edward Franek
Cena 109 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Interna w 5 dni

Bogdan Pruszyński,
Izabella Herman-Sucharska

Choroby zakaźne
i pasożytnicze

Choroby zakaźne
u dzieci

Zdzisław Dziubek
(red. nauk.)

Carol J. Baker (red. nauk.)

Cena 153 zł

(Red Book Atlas of
Pediatric Infectious
Diseases)
Tłum. Katarzyna Fleischer

Zakażenia szpitalne
Podręcznik dla zespołów
kontroli zakażeń
Piotr B. Heczko, Jadwiga
Wójkowska-Mach
(red. nauk.)
Cena 79 zł

Cena 145,95 zł

CHOROBY ZAKAŹNE
I PARAZYTOLOGIA

Cena 117 zł

Atlas patologii złośliwych nowotworów skóry
Leszek Woźniak, Krzysztof Zieliński, Andrzej Kaszuba
Cena 199 zł
• Doskonale dobrany, bogaty materiał ilustracyjny.
• Opis klinicznych i histopatologicznych cech guzów.
• Najważniejsze cechy diagnostyczne guza.
• Terminologia dermatopatologiczna.
• Nazewnictwo w języku polskim, angielskim i łacińskim.

DERMATOLOGIA

Wyd. I, 2014, s. 148, 300 wielobarwnych zdjęć, opr. twarda
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Dermatologia
R. J. G. Rycroft, S. J. Robertson, S. H. Wakelin
Lidia Rudnicka, Małgorzata Olszewska, Marta Sar-Pomian
(red. nauk. wyd. pol.)
(A Colour Handbook Dermatology)
DERMATOLOGIA

Tłum. Paweł Traczewski
Wyd. I, 2014, s. 256, 400 wielobarwnych zdjęć, opr. miękka
Cena 158 zł
Prezentowana książka to doskonałe połączenie fotografii klinicznych o bardzo
dobrej jakości technicznej ze zwięzłym opisem poszczególnych jednostek chorobowych opisanych według przejrzystego schematu.
W publikacji przedstawiono m.in.: różne rodzaje wyprysków i zapalenia skóry,
dermatozy genitalne i okolicy odbytu, choroby włosów, zaburzenia pigmentacji,
choroby naczyń krwionośnych i zapalne, skórne manifestacje chorób układowych, nowotwory łagodne i złośliwe, skórne choroby limfoproliferacyjne, infekcje bakteryjne i wirusowe oraz choroby tropikalne.
Książka będzie szczególnie wartościowa dla lekarzy dermatologów, lekarzy
rodzinnych oraz studentów medycyny.

Choroby skóry
i choroby
przenoszone drogą
płciową

Medycyna jamy
ustnej

Stefania Jabłońska,
Sławomir Majewski

Cena 99 zł

Michael Lewis,
Richard Jordan

Cena 153 zł

Dermatologia w praktyce lekarskiej / wrzesień – Warszawa
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Zastosowanie osobistych pomp insulinowych
w leczeniu chorych na cukrzycę
Jacek Sieradzki (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 352, opr. twarda
Trzeci tom Biblioteki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pierwsze
opracowanie dotyczące leczenia diabetyków osobistymi pompami insulinowymi
przygotowane od podstaw przez polskich autorów i uwzględniające polskie
warunki. Wieloaspektowe ujęcie obejmuje m.in. budowę i działanie osobistych
pomp insulinowych, wskazania i przeciwwskazania do ich użycia, zasady wdrażania, organizacji i dostosowywania terapii, wyniki badań klinicznych, a także
postępowanie u dzieci i osób z cukrzycą typu 2.

Praktyczna opieka
diabetologiczna

Zespół stopy
cukrzycowej

David Levy

Patogeneza, diagnostyka,
klinika, leczenie

Cena 149 zł

DIABETOLOGIA

Cena 119 zł

Waldemar Karnafel
(red. nauk.)
Cena 109 zł

Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy / wrzesień – Warszawa
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Medyczne laboratorium diagnostyczne
Metodyka i aparatura
Bogdan Solnica, Krystyna Sztefko (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 388, il. 100, opr. miękka

DIAGNOSTYKA
LABORATORYJNA

Cena 129 zł
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja dotycząca działania nowoczesnego laboratorium diagnostycznego, przygotowana przez zespół ekspertów
medycyny laboratoryjnej.
Książka zawiera opis metod analitycznych, w tym najnowszych technik (spektrometria mas, techniki biologii i genetyki molekularnej i in.) i aparatury, stosowanych obecnie rutynowo oraz w nowych obszarach diagnostyki laboratoryjnej, jak
proteomika, lipidomika i in. Uwzględniono również zagadnienia automatyzacji
oraz informatyzacji laboratorium diagnostycznego.
Publikacja adresowana do studentów analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej oraz diagnostów laboratoryjnych.

250 badań
laboratoryjnych

Badania
laboratoryjne

Diagnostyka
labolatoryjna

Kiedy zlecać.
Jak interpretować

Zakres norm
i interpretacja

Bogdan Solnica
(red. nauk.)

René Caquet

Franciszek Kokot,
Stefan Kokot

Cena 119 zł

Cena 93 zł
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Cena 52 zł

maj 2015

Dieta bezglutenowa: co wybrać?
Hanna Kunachowicz (red. nauk.)
Wyd. II, 2015, s. ok. 192, opr. miękka
Wydanie drugie wszechstronnego opracowania, stworzone od podstaw przez
lekarzy i żywieniowców, dostarcza aktualnej, ugruntowanej naukowo, ale podanej przystępnie wiedzy o diecie bezglutenowej. Przybliża Czytelnikowi właściwości glutenu, zasady układania diety, wartość i sposoby znakowania gotowych
produktów bezglutenowych, a także samodzielne przygotowywanie potraw bezglutenowych. Publikację wyróżnia część tabelaryczna z danymi o wartości energetycznej i zawartości składników odżywczych w konkretnych wyrobach oraz
potrawach niezawierających glutenu.

DIETETYKA · ŻYWIENIE

Cena 59,90 zł

Dietetyka
Żywienie zdrowego i chorego człowieka
Helena Ciborowska, Anna Rudnicka
Wyd. IV, 2014, s. 660, il. 87, t. 192, opr. miękka
Cena 139 zł
To już czwarte wydanie podręcznika cenionego przez studentów i adeptów dietetyki za jasność wywodu, ułatwiającą naukę, i wszechstronność. Zawiera on
omówienie podstaw żywienia człowieka – od znaczenia składników odżywczych,
przez unormowania prawne, po zagadnienia związane z innowacjami w naukach
biologicznych, aktualną klasyfikację diet z ich szczegółowymi charakterystykami,
omówienie zasad żywienia w wybranych stanach patologicznych, a także żywienia dzieci zdrowych i chorych.
Podręcznik odpowiada obowiązującemu programowi nauczania. Został zaktualizowany z uwzględnieniem opinii czytelników i w oparciu o wnioski z praktyki
akademickiej.
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DIETETYKA · ŻYWIENIE

Dietoterapia
Dariusz Włodarek, Ewa Lange, Lucyna Kozłowska
Wyd. I, 2014, s. 462, opr. miękka
Cena 89 zł
Nowoczesna publikacja z zakresu żywienia człowieka oraz dietoprofilaktyki
i dietoterapii.
W książce omówiono:
• metabolizm energii w organizmie człowieka, rolę i zapotrzebowanie na składniki pokarmowe dla różnych grup populacyjnych,
• współczesną klasyfikację diet, zasady postępowania dietetycznego, układanie
oraz ocenę jadłospisów i racji pokarmowych,
• zasady żywienia eneteralnego,
• wybrane diety eliminacyjne
• zasady żywienia kobiet w ciąży, karmiących oraz osób aktywnych fizycznie
i osób starszych, w tym dotyczące modyfikacji diety w chorobach neurodegeneracyjnych.
Książka adresowana do studentów dietetyki, pielęgniarstwa oraz osób pracujących już w zawodzie.

Niedożywienie
związane z chorobą
Zapobieganie. Leczenie
Bruno Szczygieł
(red. nauk.)
Cena 79 zł

Normy żywienia
człowieka

EMBRIOLOGIA

Podstawy prewencji
otyłości i chorób
niezakaźnych
Mirosław Jarosz, Barbara
Bułhak-Jachymczyk
(red. nauk.)
Cena 119 zł

Embriologia

Postępowanie
dietetyczne
w niedożywieniu

Żywienie

Anna Rogulska

Simon Langley-Evans

Cena 17 zł

Red. nauk. tłum.
Mirosław Jarosz

Wartość odżywcza
wybranych
produktów
spożywczych
i typowych potraw
Hanna Kunachowicz,
Irena Nadolna, Krystyna
Iwanow, Beata Przygoda
Cena 44 zł

Hieronim Bartel

Embriologia
medyczna

Cena 179,50 zł

Ilustrowany podręcznik
Hieronim Bartel
Cena 99 zł
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Wpływ na zdrowie
człowieka

Cena 149 zł

Żywienie w sporcie
Irena Celejowa
Cena 66 zł

wrzesień 2015

Farmacja stosowana
Technologia postaci leku
Małgorzata Sznitowska (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 780, opr. miękka
Nowoczesny podręcznik dotyczący postaci leku - rodzajów, właściwości, technologii i ocen jakości.
Część I - dotyczy procesów jednostkowych stosowanych w praktyce farmaceutycznej. Część II – zawiera opis poszczególnych postaci leku i najnowszych
metod ich otrzymywania. Zwrócono również uwagę na aspekty biofarmaceutyczne - cechy postaci leku warunkującego działanie zgodnie z oczekiwaniem
klinicystów. Podano również przykłady leków recepturowych oraz sposoby rozwiązywania trudności, jakie mogą się pojawić przy ich sporządzaniu. Część III
- przedstawia charakterystykę substancji pomocniczych stosowanych w technologii farmaceutycznej.

FARMACJA

Cena 179 zł

Podręcznik adresowany do studentów farmacji, a także farmaceutów.

Receptura apteczna
Renata Jachowicz (red. nauk.)
Wyd. III, 2015, s. 600, opr. miękka
Cena 99 zł
Nowoczesny, ciągle uaktualniany podręcznik poświęcony całokształtowi zagadnień związanych z wytwarzaniem leków recepturowych w aptece.
Książka zawiera najnowsze doniesienia naukowe, a jednocześnie jest dostosowana do realiów pracy w aptece i obowiązujących aktualnie przepisów.
Charakteryzuje się nowoczesną formą i logicznym układem, zawiera też liczne
przykłady. Wiele danych zestawiono w postaci tabel, które będą przydatne nie
tylko do pracy dydaktycznej, lecz również podczas przygotowywania leków
recepturowych w aptece.
Podręcznik adresowany do studentów farmacji. Będzie również przydatny farmaceutom w codziennej praktyce zawodowej.
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Farmacja praktyczna

FARMACJA

Renata Jachowicz
(red. nauk.)

Farmakodynamika
tom 1-2

Cena 103,95 zł

Podręcznik dla studentów
farmacji

Farmacja stosowana

Waldemar Janiec
(red. nauk.)

Podręcznik dla studentów
farmacji

Cena (tom 1-2) 199 zł

Stanisław Janicki,
Adolf Fiebig,
Małgorzata Sznitowska
(red. nauk.)
Cena 149 zł

Postać leku
Optymalizacja leków
doustnych i do oczu
w nowoczesnej
technologii
farmaceutycznej
Renata Jachowicz
(red. nauk.)
Cena 169 zł

Praktyczne
obliczenia
farmaceutyczne
Michael Bonner,
David Wright
Cena 35 zł

kwiecień 2015

Farmakologia
Repetytorium
Ryszard Korbut (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 320, opr. miękka
Cena 89 zł
Repetytorium przygotowane na podstawie podręcznika „Farmakologia”.

FARMAKOLOGIA

Będzie doskonałą pomocą podczas powtarzania materiału z farmakologii.
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Zawartość książki została wyselekcjonowana i ograniczona ilościowo do niezbędnego minimum, a wyznacznikiem zawartości jest z jednej strony praktyczna
użyteczność wiedzy z terapeutycznego punktu widzenia, a z drugiej - spełnianie
programowego minimum egzaminacyjnego dla studentów medycyny.
Przyjazny format, tabele, ryciny i zestawienia ułatwiają przyswojenie oraz powtórzenie informacji zawartych w książce.
Publikacja niezbędna dla studentów medycyny podczas przygotowania się
do egzaminu z farmakologii i do LEK. Mogą również z niej skorzystać studenci
innych kierunków medycznych.

październik 2015

Kompendium farmakologii
Waldemar Janiec (red. nauk.)
Wyd. IV, 2015, s. ok. 620, opr. miękka
Cena 149 zł
IV uaktualnione wydanie cenionego przez studentów podręcznika.
W sposób zwięzły scharakteryzowano podstawy patofizjologiczne lub kliniczne
aspekty procesów chorobowych, w których poszczególne grupy leków znajdują
zastosowanie oraz mechanizmy działania leków. W opisach leków uwzględniono
wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie oraz najważniejsze działania niepożądane. W celu ułatwienia praktycznego wykorzystania farmaceutyków w terapii
podano nazwy i dostępne postaci wybranych produktów handlowych, a także
międzynarodowe nazwy substancji czynnych.
Podręcznik adresowany do studentów wydziałów lekarskich i farmaceutycznych
uczelni medycznych oraz dla lekarzy w trakcie specjalizacji.

Farmakologia
Ryszard Korbut
(red. nauk.)
Cena 159 zł

Farmakologia
tom 1-2
Podstawy farmakoterapii
Wojciech Kostowski,
Zbigniew S. Herman
(red. nauk.)
Cena (tom 1-2) 259 zł

Fitoterapia i leki
roślinne

Kompendium
farmakologii

Eliza Lamer-Zarawska,
Barbara KowalGierczak, Jan Niedworok
(red. nauk.)

Waldemar Janiec
(red. nauk.)
Cena 119 zł

Cena 149 zł

Interakcje leków
w praktyce
klinicznej
Elżbieta Kostka-Trąbka,
Jarosław Woroń

Etyka medyczna
z elementami
filozofii
Paweł Łuków,
Tomasz Pasierski

Etyka lekarska
Tadeusz Brzeziński
Cena 99 zł

FILOZOFIA I ETYKA

Cena 63 zł

Cena 129 zł
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FIZJOLOGIA

Fizjologia
Wiliam F. Ganong

Fizjologia człowieka
w zarysie

Cena 156,45 zł

Władysław Z. Traczyk

Fizjologiczne
podstawy wysiłku
fizycznego

Cena 63 zł

Jan Górski (red. nauk.)

Fizjologia człowieka
Podręcznik dla studentów
kierunków medycznych
i wychowania fizycznego

Fizjologia wysiłku
i treningu fizycznego

Jan Górski (red. nauk.)

Cena 74 zł

Cena 72,45 zł

Jan Górski (red. nauk.)

Cena 103,95 zł

Ilustrowana
fizjologia człowieka
Stefan Silbernagl,
Agamemnon
Despopoulos
Cena 99 zł

GENETYKA

Genetyka medyczna
Edward Tobias, Michael
Connor, Malcolm
Ferguson-Smith
Cena 199 zł

maj 2015

Diagnostyka prenatalna w praktyce
Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Mirosław Wielgoś (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 320, opr. miękka
Cena 129 zł

GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO

Nowoczesny podręcznik o praktycznym charakterze. Niezbędny w codziennej
praktyce lekarza położnika.
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W książce uwzględniono następujące zagadnienia diagnostyki prenatalnej:
badanie ultrasonograficzne w różnych okresach ciąży, ocena serca płodu, badanie biochemiczne, ocena ryzyka aberracji chromosomowych, badania inwazyjne, odrębności diagnostyczne w ciąży wielopłodowej, skrining w kierunku
porodu przedwczesnego, badania dopplerowskie, badania przesiewowe w kierunku preeklampsji, badania cytogenetyczne, badania molekularne, badanie
DNA płodu w surowicy krwi matki, problemy prawne.

Sytuacje kliniczne w położnictwie
Grzegorz H. Bręborowicz (red. nauk.)

Celem książki jest omówienie zarówno rzadkich, jak i częściej spotykanych sytuacji klinicznych w położnictwie. Każdy temat przedstawiony jest według schematu: opis sytuacji, propozycje postępowania, uzasadnienie decyzji, wskazanie
zalet i przeciwwskazań, najnowsze piśmiennictwo.
Publikacja z pewnością będzie przydatną lekturą w trakcie przygotowywania się
do egzaminów specjalizacyjnych, jak i w codziennej pracy klinicznej lekarzy ginekologów.

GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO

Wyd. I, 2015, s. ok. 286, opr. miękka

wrzesień 2015

Położnictwo i ginekologia tom 1-2
Podręcznik dla studentów medycyny
Grzegorz H. Brębrowicz (red. nauk.)
Wyd. II, 2015, s. ok. 1200, opr. twarda
Cena (tom 1-2) 239 zł
Drugie uaktualnione i unowocześnione wydanie znanego podręcznika dla studentów medycyny oraz osób przygotowujących się do egzaminu specjalizującego. Czytelnicy znajdą w nowocześnie wydanej książce starannie opracowane
zagadnienia z położnictwa i ginekologii, przygotowane zgodnie z obowiązującym programem nauczania. W podręczniku opisano takie zagadnienia jak: ciąża
o przebiegu prawidłowym i nieprawidłowym, choroby współistniejące z ciążą,
diagnostyka stanu płodu, poród i połóg, anatomia żeńskich narządów płciowych,
zakażenia, choroby przenoszone drogą płciową, endokrynologia i onkologia
ginekologiczna, operacje ginekologiczne, niepłodność.
Uaktualnione informacje, nowe zagadnienia, ryciny i zdjęcia, pytania kontrolne.
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październik 2015

Ginekologia estetyczna
Małgorzata Uchman-Musielak
Wyd. I, 2015, s. ok. 264, opr. miękka

GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO

Cena 119 zł
Zaburzenia prawidłowej anatomii narządu rodnego dotyczą ponad połowy
populacji kobiet w każdym wieku i są coraz częściej zgłaszanymi dolegliwościami
w gabinetach ginekologicznych. Pacjentki coraz częściej oczekują od lekarza nie
tylko rozwiązania problemu ginekologicznego, lecz także poprawienia defektu
estetycznego intymnych okolic ciała. Autorka interesująco opisuje aktualne możliwości skutecznego leczenia chorób okolicy narządu rodnego z zachowaniem
zasad estetyki.
Książka jest skierowana do lekarzy ginekologów.

Neonatologia
Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem
Monika Salamończyk, Anna Łozińska-Czerniak,
Ewa Dmoch-Gajzlerska (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 216, il. 50, opr. miękka
Cena 69 zł
W książce przedstawiono praktyczne umiejętności, dotyczące opieki, pielęgnacji, diagnostyki i leczenia, wykonywane przez pielęgniarki i położne w codziennej
pracy na oddziale noworodkowym.
W publikacji w zrozumiały sposób opisano takie zagadnienia, jak: postępowanie
z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu, karmienie piersią i zasady postępowania z pokarmem dla noworodka, praktyczne wskazówki dotyczące karmienia doustnego, czynności higieniczne oraz techniki najczęściej wykonywanych
zabiegów, resuscytacja noworodka, specyfika podania leków różnymi drogami,
zasady stosowania prawidłowych pozycji ułożeniowych oraz edukacja zdrowotna rodziców w opiece nad noworodkiem.
Repetytorium będzie podstawową lekturą dla studentów położnictwa i pielęgniarstwa, z pewnością zainteresuje również położne i pielęgniarki.
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Udany poród
Jak wcześnie zapobiec dystocji i ją leczyć
Penny Simkin, Ruth Ancheta (red. nauk.)
(The Labor Progress. Handbook. Early Interventions to Prevent
and Treat Dystocia)
Tłum. Marta Florea
Wyd. I, 2014, s. 414, il. 195, opr. miękka
Cena 99 zł
W publikacji przedstawiono interwencje o małym stopniu inwazyjności, sposoby postępowania w przypadku trudnego porodu, analizę parcia kierowanego
i spontanicznego oraz informacje dotyczące różnych czynników przynoszących
ulgę w bólu i postęp porodu (ruch, kąpiele, działanie zimnem i ciepłem, techniki
masażu.

GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO

Red. nauk. tłum. Bogdan Chazan

Wiadomości są uporządkowane w przejrzysty sposób – według okresów porodu
– oraz wzbogacone ilustracjami obrazującymi m.in. optymalne ułożenia ciała
kobiety przed porodem i w czasie jego trwania oraz techniki manualne sprzyjające poprawie ułożenia płodu.
Kompendium wiedzy dla specjalistów pragnących bardziej kompleksowo spojrzeć na ww. opisane zagadnienia, ale także dla wszystkich osób sprawujących
opiekę nad kobietą w tym ważnym czasie. To także nieoceniona pomoc dydaktyczna dla studentów medycyny i kierunku położnictwo.

Najważniejsze problemy dzisiejszej ginekologii i położnictwa
marzec - Poznań / maj - Gdańsk / czerwiec - Wrocław
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Ultrasonografia dla położnych
Ewa Dmoch-Gajzlerska (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 168, il. 150, opr. miękka

GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO

Cena 79 zł
Jest to pierwsza na rynku polskim publikacja o badaniu ultrasonograficznym przygotowana specjalnie dla położnych.W książce w syntetyczny i praktyczny sposób
opisano m.in. terminologię stosowaną w opisach badań USG, zasady wykonywania badania w I, II i III trymestrze ciąży, określanie wieku ciążowego, parametry
oceny rozwoju ciąży, pęcherzyk ciążowy, obecność zarodka, szacowanie masy
płodu, ocenę łożyska i płynu owodniowego, profil biofizyczny płodu, interpretację
badań USG, a także takie zagadnienia jak przydatność ultrasonografii w praktyce
położnych oraz samodzielność zawodową tej grupy zawodowej.
Książka z pewnością zainteresuje zarówno położne z długoletnim stażem pracy,
jak i osoby rozpoczynające swoją praktykę zawodową. Będzie również obowiązkową lekturą dla studentów.

Analiza przypadków w ginekologii i położnictwie
Kwartalnik
Romuald Dębski (red. nauk.)
Cena 78,49 zł
Pierwsze czasopismo skupiające się na praktycznej wiedzy płynącej z polskich
gabinetów, skierowane do lekarzy ginekologów i położników. Każdy przypadek omawiany jest kompleksowo – pokazujemy możliwe drogi postępowania,
odmienne punkty widzenia, zdjęcia i schematy oraz rozwiązania sprawdzone
w praktyce klinicznej.

V Kongres Położnych / czerwiec – Warszawa
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Położna
Nauka i Praktyka
Kwartalnik
Ewa Dmoch-Gajzlerska (red. naczelny)
Naukowe czasopismo będące profesjonalną platformą wymiany wiedzy
i doświadczeń, adresowane do położnych i studentów kierunku położnictwo. Na
łamach kwartalnika publikowane są prace oryginalne, przeglądowe, poglądowe,
kazuistyczne, historyczne. Artykuły przed publikacją są recenzowane. Czasopismo jest punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2 pkt.)
oraz Index Copernicus (3,25 pkt.).

GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO

Cena 26 zł

Biblioteka Położnej
Alternatywne
metody opieki
okołoporodowej
Grażyna J. IwanowiczPalus (red. nauk.)
Cena 89 zł

Opieka nad kobietą
ciężarną
Agnieszka Bień
(red. nauk.)
Cena 89,25 zł

Opieka nad
noworodkiem
Agnieszka Bałanda
(red. nauk.)
Cena 67,20 zł

Opieka nad
wcześniakiem
Anna B. Pilewska-Kozak
(red. nauk.)
Cena 72,45 zł

Opieka
przedkoncepcyjna
Grażyna Stadnicka
(red. nauk.)
Cena 65,10 zł

Psychologia
w położnictwie
i ginekologii
Marta Makara-Studzińska,
Grażyna Iwanowicz-Palus
(red. nauk.)
Cena 80,85 zł

Stany nagłe
w okresie
okołoporodowym

Praktyka zawodowa

Maureen Boyle
(red. nauk.)

Jenny Edwins (red. nauk.)

Cena 72,45

Cena 85 zł

Prowadzenie porodu
Vicky Chapman, Cathy
Charles (red. nauk.)

Błażej Męczekalski
(red. nauk.)
Cena 159 zł

Cena 135,45 zł

Analiza przypadków w ginekologii i położnictwie / grudzień – Warszawa
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO

Noworodek i jego
rodzina

Położna w systemie
prawnym

Praktyka położnicza

Opieka położnicza
nad pacjentkami
niepełnosprawnymi

Hilary Lumsden,
Debbie Holmes
(red. nauk.)

Barbara Mazurkiewicz,
Ewa Dmoch-Gajzlerska
(red. nauk.)

Emilia Rozwadowska

Cena 93 zł

Cena 47 zł

Prawo dla położnych
Cena 39 zł

Położnictwo tom 1-4
Położnictwo, coraz częściej określane mianem medycyny perinatalnej, jest multidyscyplinarną specjalnością zajmującą się ciążą o przebiegu prawidłowym i nieprawidłowym, z uwzględnieniem wszelkich możliwych powikłań występujących
u matki i dziecka. W ostatnich latach dokonuje się znaczący postęp w tej dziedzinie
medycyny, który wymaga od lekarzy stałego przyswajania nowej wiedzy z zakresu
diagnostyki i leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego.
Niniejszy podręcznik, przygotowany przez wybitnych polskich specjalistów
w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest znakomitym źródłem informacji na
temat najnowszych osiągnięć światowego położnictwa. Redaktorem naukowym
czterotomowego wydania jest Grzegorz H. Bręborowicz.
Tom 1
Fizjologia ciąży
Grzegorz H. Bręborowicz i Wojciech Markwitz (red. nauk.)
Cena 169 zł
Tom 2
Medycyna matczyno-płodowa
Grzegorz H. Bręborowicz i Tomasz Paszkowski
Cena 335 zł
Tom 3
Operacje w położnictwie
Grzegorz H. Bręborowicz i Ryszard Poręba
Cena 223 zł
Tom 4
Diagnostyka biofizyczna i biochemiczna w medycynie
perinatalnej
Grzegorz H. Bręborowicz i Mirosław Wielgoś
Cena 223 zł
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Ćwiczenia

Położnictwo
i ginekologia

Zespół bólowy
miednicy mniejszej

Michał Troszyński

Repetytorium

Cena 72,45 zł

Grzegorz H. Bręborowicz
(red. nauk.)

Problem
interdyscyplinarny

Położnictwo
i ginekologia tom 1-2
Grzegorz H. Bręborowicz
(red. nauk.)
Cena (tom 1-2) 199 zł

Cena 124,95 zł

Położnictwo
praktyczne
i operacje położnicze

Beata Śpiewankiewicz
(red. nauk.)
Cena 99 zł

GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO

Położnictwo

Joachim W. Dudenhausen
Cena 159 zł

Histologia
Fiszki
Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk
Wyd. I, 2014, 250 Flash cards, PDF
Cena 24,90 zł

Histologia
Wojciech Sawicki,
Jacek Malejczyk

HISTOLOGIA

Skondensowana histologia przygotowana w oparciu o VI wydanie książki
pt. „Histologia” autorstwa Wojciecha Sawickiego i Jacka Malejczyka. Zawiera
250 barwnych mikrofotografii i rycin ukazujących narządy, tkanki i komórki.
W opisie znalazły się dane na temat struktury i funkcji ilustrowanych narządów,
tkanek i komórek. W oddzielnych akapitach zatytułowanych „Aspekt lekarski”,
wprowadzono liczne odniesienia do medycyny praktycznej. Fiszki będą pomocne
studentom w usystematyzowaniu i utrwalaniu wiedzy przed kolokwiami i egzaminami. Mogą być szczególnie istotne w procesie uczenia się rozpoznawania
struktury narządów i tkanek.

Cena 149 zł
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Zarys dziejów medycyny w Polsce
tom 1-3
Tom1
czerwiec 2015

HISTORIA MEDYCYNY

Wojciech Noszczyk (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ponad 500, il. ok. 140,
opr. twarda,
20,5 x 28,5 cm
Cena 250 zł
Tom 2
październik 2015
Wojciech Noszczyk, Jerzy Supady (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ponad 330, il. ok. 120, opr. twarda, 20,5 x 28,5 cm
Cena 210 zł
Tom 3
Premiera: 2016 r.
Pomysłodawcą przygotowania tej 3-tomowej publikacji oraz jej redaktorem
i współautorem jest z zawodu chirurg, a z zamiłowania humanista i historyk
– profesor Wojciech Noszczyk. Profesor i wyśmienici współautorzy podjęli się
niełatwego zadania przybliżenia polskiemu Czytelnikowi historii medycyny w Polsce. W książce chronologicznie opisano rozwój i osiągnięcia medycyny polskiej
począwszy od średniowiecza aż po ostatnie lata Polski Ludowej z uwzględnieniem patriotyzmu, humanizmu, kultury i szerokich zainteresowań polskich lekarzy oraz zrzeszających ich organizacji i stowarzyszeń. Autorzy skoncentrowali się
przede wszystkim na charakterystyce rozwoju medycyny w kolejnych okresach
historycznych, w poszczególnych regionach kraju oraz na rozkwicie poszczególnych specjalizacji, uczelni czy katedr. Tom 1 obejmuje I Rzeczypospolitą i zabory,
tom 2 – II Rzeczypospolitą i II Wojnę Światową, tom 3 – Polskę Ludową.

Zarys dziejów
chirurgii polskiej
Wojciech Noszczyk
(red. nauk.)
Cena 219 zł
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Angielski w praktyce opiekuna osób starszych,
chorych i niepełnosprawnych
Anna W. Kierczak
Książka-samouczek łączy w sobie cechy podręcznika szkolnego, rozmówek oraz
słownika tematycznego. Zawiera zwroty, polecenia i pytania, które będą przydane w codziennej praktyce zawodowej opiekuna medycznego w porozumiewaniu się z pacjentem anglojęzycznym. Indeks najważniejszych wyrażeń i czynności
ułatwia wyszukanie potrzebnych angielskich słów i wyrażeń, a podana w nawiasach uproszczona transkrypcja fonetyczna umożliwia naukę ich wymowy.
Publikacja adresowana jest do osób kształcących się w zawodzie opiekuna
medycznego oraz praktyków. Jest również napisana z myślą o wszystkich, którzy
chcą podjąć pracę w krajach anglojęzycznych lub na co dzień, w życiu zawodowym, mają do czynienia z językiem angielskim z tej dziedziny i pragną usystematyzować oraz utrwalić dotychczas zdobytą wiedzę.

Angielski w praktyce
ratownika
medycznego
Anna Kierczak
Cena 69 zł

Deutsch für
Krankenpflege und
Hebammenkunde
Maciej Ganczar,
Barbara Rogowska
Cena (książka +2 CD)
111,30 zł

Deutsch für
Mediziner

English for Beauty
Therapists

English for
Paramedics

Tamara Gotowicka,
Zofia M. Patoka

Iwona Okulicz,
Zofia M. Patoka

Cena (książka + CD)
99 zł

Cena (książka + CD)
109 zł

English for Dentistry

English for
Pharmacists

Genowefa Anna Wawer,
Ewa Stańska-Bugaj
Cena (książka + 2 CD)
103,40 zł

English for Medicine
Joanna Ciecierska,
Barbara Jenike

Marceli Szafrański

Cena (książka + CD) 74 zł

Cena (książka + 2 CD)
88,58 zł

English for Nurses

Deutsch für
Zahnmediziner
Marceli Szafrański
Cena (książka + 2 CD)
103,95 zł

David Austin,
Tim Crossfield
Cena (książka + CD)
51,24 zł

JĘZYKI OBCE

Wyd. I, 2014, s. 662, il. 50, opr. miękka

Anna W. Kierczak
Cena (książka + 2 CD)
140,70 zł

English for
Physiotherapy
Joanna Ciecierska
Cena (książka + CD)
69 zł

English for Public
Health
Zofia Patoka
Cena (książka + 2 CD)
92,82 zł
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English in Medical
Practice

Lingua Latina
medicinalis

Jonathan P. Murray,
Jerzy Radomski,
Włodzimierz Szyszkowski

Ćwiczenia z terminologii
medycznej

Podręczny
słownik medyczny
polsko-niemiecki
i niemiecko-polski

Anna Kołodziej,
Stanisław Kołodziej

Małgorzata Tafil-Klawe,
Jacek Klawe

Cena 46 zł

Cena 169 zł

Lingua Latina
medicinalis

Podręczny słownik
medyczny polsko-rosyjski i rosyjsko-polski

Cena (książka + 2 CD)
103,95 zł

English in Medicine

JĘZYKI OBCE

Joanna Ciecierska,
Barbara Jenike
Cena 82,95 zł

Język angielski
dla pielęgniarek
Kurs podstawowy
Ewelina Małko,
Christopher GovenderKubiec
Cena (książka + 2 CD)
57,75 zł

Lingua Latina
ad usum medicinae
studentium
Sabina Filipczak-Nowicka,
Zofia Grech-Żmijewska
Cena 46 zł

Anna Kołodziej,
Stanisław Kołodziej
Cena 53 zł

Niemiecki
w praktyce
ratownika
medycznego
Maciej Ganczar,
Barbara Rogowska
Cena 69 zł

Cena 135,45 zł

Praktyczny angielski
dla pielęgniarki
Ewa Orawczak
Cena (książka + 2 CD)
51,45 zł

Podręczny słownik
medyczny angielsko-polski i polsko-angielski

Praktyczny
niemiecki dla
położnych

Przemysław Słomski,
Piotr Słomski

Agnieszka Herzig

Cena 152,25 zł
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Jan Zaniewski,
Roman Hajczuk

Poradnik językowy
Cena 99,75 zł

Zakrzepy i zatory
Jerzy Windyga, Tomasz Pasierski, Adam Torbicki (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 800 stron, il. 300, t. 50, opr. twarda

• Unikatowa, wielodyscyplinarna publikacja przygotowaną przez wybitnych specjalistów.
• Patofizjologia krzepnięcia krwi, leki przeciwzakrzepowe, zakrzepy i zatory
w praktyce klinicznej.
• Najnowsza wiedza, aktualne piśmiennictwo, bogaty materiał ilustracyjny.
Książka z pewnością zainteresuje internistów, chirurgów, kardiologów, anestezjologów, ortopedów, położników, ginekologów, neurologów i specjalistów
intensywnej opieki medycznej.

KARDIOLOGIA

Cena 199 zł

Interpretacja EKG
Dale Dubin
Cena 98,70 zł

maj 2015

Technik usług kosmetycznych
Przygotowanie do egzaminu A.61 i A.62
Joanna Dylewska-Grzelakowska, Magdalena Ratajska
Cena 49 zł
Autorki książki opracowały zagadnienia tak, by pomóc słuchaczom w przygotowaniu się do egzaminu zawodowego nowego typu, potwierdzającego znajomość kwalifikacji w zawodzie technika usług kosmetycznych. Opisany materiał
ma na celu przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu na stanowisku
kosmetyczki, manicurzystki, pedicurzystki, podologa, wizażystki oraz do zdobycia uprawnień do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Umieszczony
na końcu słowniczek pojęć będzie pomocny przy powtarzaniu wiadomości.
Książka jest przeznaczona dla słuchaczy szkół kosmetycznych.

KOSMETOLOGIA
· MEDYCYNA ESTETYCZNA

Wyd. I, 2015, s. ok. 258, opr. miękka
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Medycyna estetyczna i kosmetologia
Kamila Padlewska
Wyd. I, 2014, s. 256, il. ok. 80, opr. miękka

KOSMETOLOGIA
· MEDYCYNA ESTETYCZNA

Cena 119 zł
W książce opisano pielęgnację skóry, jej defekty estetyczne oraz metody ich
korekcji za pomocą preparatów kosmetycznych, zabiegów pielęgnacyjnych
i aparaturowych oraz takie zagadnienia jak:
• wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na skórę,
• skład preparatów kosmetycznych i ich zastosowanie,
• leczenie dermatologiczne i zabiegi fizykoterapeutyczne,
• diagnostyka chorób skórnych,
• typy i pielęgnacja skóry oraz włosów,
• zabiegi wykonywane w medycynie estetycznej (pilingi, wypełniacze, toksyna
botulinowa).
Profesjonalne, fachowe i pomocne kompendium wiedzy dla osób zajmujących
się kosmetologią, dermatologią i medycyną estetyczną.

Praktyczna kosmetologia krok po kroku
Kosmetologia twarzy
Anna Kamińska, Katarzyna Jabłońska, Anna Drobnik
Wyd. I, 2014, s. 176, il. 100, opr. miękka
Cena 89 zł
Książka powstała na podstawie bogatych doświadczeń zawodowych autorek,
które opisują:
• jak krok po kroku profesjonalnie przygotować gabinet kosmetyczny, by spełnił
oczekiwania klientów,
• cechy osobowościowe kosmetyczek i kosmetologów, ich przygotowanie zawodowe i merytoryczne,
• jak w zależności od rodzaju skóry dokonać właściwego doboru zabiegów
w oparciu o najnowsze technologie, najnowocześniejszy sprzęt i sprawdzone
terapie manualne,
• jak duży wpływ na zmiany skórne ma otoczenie i środowisko, w którym żyjemy.
Książka jest praktycznym poradnikiem zawodowym z pielęgnacji twarzy, szyi
i dekoltu dla osób pracujących w branży kosmetologicznej, a także wykładowców i studentów.

34

Marie-Claude Martini
Cena 125 zł

Kosmetologia
pielęgnacyjna
i lekarska
Maria Noszczyk
(red. nauk.)
Cena 99 zł

Mikrobiologia
w kosmetologii
Eugenia Gospodarek,
Agnieszka Mikucka (red.)

Rośliny w kosmetyce
i kosmetologii
przeciwstarzeniowej
Eliza Lamer-Zarawska,
Cezary Chwała, Antoni
Gwardys

Wellness, SPA,
Anty-Aging
Aleksander Sieroń,
Agata Stanek,
Grzegorz Cieślar
(red. nauk.)

Cena 89 zł

Cena 119 zł

Technik usług
kosmetycznych

Zabiegi
pielęgnacyjne dłoni
i stóp

Przygotowanie do
egzaminu
Joanna Dylewska-Grzelakowska,
Magdalena Ratajska

KOSMETOLOGIA
· MEDYCYNA ESTETYCZNA

Kosmetologia
i farmakologia skóry

Wioleta Jankowiak,
Kamila Schaschner
Cena 49 zł

Cena 39 zł

Cena 59 zł

Czerwiec 2015

Medycyna paliatywna
Krystyna de Walden Gałuszko, Aleksandra Ciałkowska-Rysz
(red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 400, opr. miękka
Medycyna paliatywna zajmuje się diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem
objawów, które towarzyszą postępującym i zagrażającym życiu chorobom. Jako
nowa dziedzina wiedzy rozwija się bardzo dynamicznie, co wiąże się z potrzebą
uaktualnienia informacji, które jej dotyczą.
Oddajemy do rąk Czytelników oczekiwaną, potrzebną publikację przygotowaną
przez grono znanych i cenionych autorów. Książka dostosowana jest do nowego
programu specjalizacji, w której zagadnienia zostały opracowane w oparciu
o najnowszą literaturę światową.
Publikacja zainteresuje lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej,
onkologów, pielęgniarki onkologiczne oraz studentów medycyny i wydziałów
nauk o zdrowiu.

MEDYCYNA PALIATYWNA

Cena 129 zł
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kwiecień 2015

Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała
Przemysław Guła, Waldemar Machała (red. nauk.)
MEDYCYNA RATUNKOWA
· RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wyd. I, 2015, s. ok. 300, opr. miękka
Cena 129 zł
W książce opisano najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania na
miejscu zdarzenia, w czasie transportu oraz przekazywania pacjenta zespołowi
urazowemu SOR. Każdy z rozdziałów napisany jest według schematu: wprowadzenie, procedury postępowania, najczęstsze błędy i pułapki, uwagi dla lekarza oraz różnice postępowania w środowisku taktycznym. Autorzy dzielą się
również wątpliwościami i odwołują się do własnych doświadczeń wojennych.
W publikacji zamieszczono liczne zdjęcia ilustrujące codzienną pracę zespołów
ratownictwa medycznego.

czerwiec 2015

Taktyczne ratownictwo medyczne
Anita Podlasin
Wyd. I, 2015, s. ok. 236, opr. miękka
Cena 89 zł
W publikacji opisano takie tematy jak: TCCC -Taktyczna Pomoc Rannym Na
Polu Walki, badanie poszkodowanego, udrażnianie dróg oddechowych, postępowanie w krwotokach, wstrząs, balistyka ran postrzałowych i obrażeń detonacyjnych, urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, głowy, kończyn,
kręgosłupa, oparzenia, sposoby ewakuacji poszkodowanego w warunkach taktycznych, farmakoterapia, dokumentacja medyczna, TECC – Tactical Emergency
Casualty Care - Postępowanie Medyczne w Sytuacjach Zagrożenia, segregacja
poszkodowanych.
Książkę ilustruje ciekawy, instruktażowy materiał zdjęciowy.
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wrzesień 2015

Leki w ratownictwie medycznym
Jacek Kleszczyński, Marcin Zawadzki (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 200, opr. miękka
Cena 69 zł
Repetytorium wypełnia lukę na rynku wydawniczym, prezentując w praktyczny
sposób najnowszą wiedzę o lekach stosowanych w stanach nagłych przez
zespoły ratownictwa medycznego. W książce przedstawiono podział na grupy
leków stosowanych w zespołach podstawowych i specjalistycznych. Autorzy
wyjaśnili ważne zagadnienia prawne, zwrócili uwagę na odmienności stosowania leków u ciężarnych, dzieci, osób starszych, czy pacjentów z zaburzeniami
psychicznymi. Opisali i przedstawili na zdjęciach drogi podania leków oraz
zamieścili informacje o wlewach kroplowych i zasadach rozcieńczania leków.
Publikacja jest skierowana do ratowników medycznych, studentów medycyny
i osób pracujących w zespołach ratunkowych.

listopad 2015

Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR
Przemysław Guła, Waldemar Machała (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 350, opr. miękka
Cena 129 zł
Książka jest kontynuacją podręcznika dotyczącego postępowania przedszpitalnego w obrażeniach ciała. W I części opisano postępowanie do momentu przekazania poszkodowanego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). W części
II opisano przejściem do etapu działań w szpitalu i centrum urazowym. Autorzy
szczególną uwagę zwrócili na działania w tzw. złotej godzinie, decyzje krytyczne
i procedury chirurgiczne ratujące życie. Publikacja daje możliwość interdyscyplinarnego spojrzenia na postępowanie z chorym po urazie. Publikacja z pewnością zainteresuje lekarzy medycyny ratunkowej, anestezjologów, chirurgów,
ortopedów, pediatrów, neurochirurgów, ginekologów, pielęgniarki i ratowników
medycznych.

37

listopad 2015

Stany nagłe u dzieci
Jacek Kleszczyński (red. nauk.)
MEDYCYNA RATUNKOWA
· RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wyd. I, 2015, s. ok. 416, opr. miękka
Cena 89 zł
W repetytorium w praktyczny sposób opisano takie zagadnienia jak: anatomia
i fizjologia wieku dziecięcego, wstrząs, niewydolność oddechowa i krążeniowa
u dzieci, zaburzenia rytmu serca, zabiegi resuscytacyjne u dzieci i niemowląt,
resuscytacja noworodka po urodzeniu, leki, urazy głowy i kręgosłupa szyjnego,
układu kostno-stawowego, klatki piersiowej i jamy brzusznej, oparzenia, urazy
wielonarządowe, zespół dziecka maltretowanego, zatrucia, ostre schorzenia
jamy brzusznej i neurologiczne, zasady bezpiecznego transportu dziecka w stanie zagrożenia życia, elementy psychiatrii.
Komentarze, uwagi, algorytmy postępowania, tabele i schematy ułatwią przyswojenie wiadomości.
Publikacja jest skierowana do ratowników medycznych, studentów medycyny
i osób pracujących w zespołach ratunkowych.

Medyczne czynności ratunkowe
Przemysław Paciorek, Amelia Patrzała (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 250, 50 tabel, opr. miękka
Cena 89 zł
W repetytorium w praktyczny i zwięzły sposób opisano takie zagadnienia jak:
ocena stanu pacjenta, ułożenie poszkodowanego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, przywracanie drożności dróg oddechowych, wykonywanie EKG
i defibrylacji ręcznej, kaniulacja żył obwodowych, iniekcje, podawanie leków,
pobieranie krwi, oznaczanie poziomów parametrów krytycznych, rany i złamania, przyjmowanie porodu, opieka podczas transportu, medyczne czynności
ratunkowe podejmowane pod nadzorem lekarza, zagadnienia prawne i dokumentacja.
Przyswojenie wiadomości ułatwią liczne algorytmy postępowania, tabele i schematy. Publikacja jest skierowana do ratowników medycznych, studentów medycyny i osób pracujących w zespołach ratunkowych.
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Psychiatria w praktyce ratownika medycznego
Jan Jaracz, Amelia Patrzała (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 224, 50 tabel, opr. miękka
Cena 79 zł
W książce w praktyczny i zwięzły sposób opisano takie zagadnienia jak: badanie psychiatryczne, najczęstsze zaburzenia psychiczne (m.in. schizofrenię, zaburzenia nastroju, nerwicowe, lękowe, wieku podeszłego, u dzieci i młodzieży,
odżywiania, osobowości, zespół stresu pourazowego), zaburzenia i zachowania
spowodowane używaniem środków psychoaktywnych, stany nagłe w psychiatrii
(m.in. zachowania samobójcze, agresję, zaburzenia świadomości, lęk paniczny,
ostre dyskinezy), stosowanie leków oraz tematy prawne związane z interwencją
nagłą.
Przyswojenie wiadomości ułatwią liczne algorytmy postępowania, tabele i schematy. Publikacja jest skierowana do ratowników medycznych, studentów medycyny i osób pracujących w zespołach ratunkowych.

Intensywna
terapia i wybrane
zagadnienia
medycyny
ratunkowej

Medycyna
ratunkowa
na dyżurze

Stany nagłe

Samuel M. Keim
(red. nauk.)

Theresa Campo,
Keith Lafferty

Repetytorium

Cena 119 zł

Cena 135 zł

Pierwsza pomoc

Wczesne
postępowanie
medyczne
w katastrofach

Wojciech Gaszyński
Cena 95 zł

Medycyna
ratunkowa
i katastrof
Podręcznik dla studentów
uczelni medycznych
Andrzej Zawadzki
(red. nauk.)
Cena 119 zł

Podręcznik dla studentów
Mariusz Goniewicz
Cena 44 zł

Podręcznik
pierwszej pomocy
Michael Buchfelder,
Albert Buchfelder
Cena 49 zł

Podstawowe procedury
zabiegowe

Podręcznik dla
ratowników medycznych
Susan M. Briggs,
Kathryn H. Brinsfield
(red. nauk.)
Cena 67,20 zł
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Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną?
Praktyka lekarza rodzinnego
Ludmiła Marcinowicz, Sławomir Chlabicz (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 188, opr. miękka
MEDYCYNA RODZINNA

Cena 59 zł
W publikacji opisano m.in. modele konsultacji lekarskiej, przebieg wizyty lekarskiej,
komunikowanie się z pacjentem w sytuacjach trudnych i gdy występują u niego
niewyjaśnione objawy (ang. MUS – medically unexplained symptoms), dziecko jako
pacjent (rozmowa, budowanie zaufania, problem dziecka pokrzywdzonego) oraz
zasady przekazywania informacji w stanach nagłych i zagrożenia życia.
Dobra relacja z pacjentem umożliwia postawienie trafnej diagnozy i zrozumienie
przez pacjenta wyjaśnień lekarza.
Książka jest doskonałym uzupełnieniem obowiązkowych szkoleń dla pracowników służby zdrowia dotyczących pracy z pacjentem trudnym i rozwiązywania
konfliktów w relacji lekarz–pacjent.

Praktyka Lekarza Rodzinnego
Antybiotyki
w medycynie
rodzinnej
Sławomir Chlabicz,
Paweł Grzesiowski,
Iwona Łętowska
Cen 119 zł

Choroby skóry
Anna Zalewska-Janowska,
Honorata Błaszczyk

Ostre zatrucia

Tomasz Kostka,
Małgorzata Koziarska-Rościszewska

Cena 69 zł

Cena 72,45 zł

Opieka paliatywna
Krzysztof Buczkowski,
Małgorzata Krajnik
(red. nauk.)

Lech Panasiuk (red. nauk.)

Wybrane
zagadnienia
medycyny sportowej
Anna Jegier,
Jarosław Krawczyk
(red. nauk.)
Cena 69 zł

Cena 82,95 zł

Cena 47,25 zł

Interesujące
przypadki
internistyczne

Onkologia
w praktyce

Medycyna rodzinna

Andrzej Deptała
(red. nauk.)

J. Bożydar Latkowski,
Witold Lukas (red. nauk.)

Cena 73 zł

Cena 103,95 zł

Eugene C.Toy i in.
Cena 103,95
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Choroby wieku
podeszłego

Repetytorium

Postępowanie
lekarzy rodzinnych
w wybranych
stanach nagłych

Franciszek Kokot
(red. nauk.)

J. Bożydar Latkowski
(red. nauk.)

Cena 82,95 zł

Cena 72,45 zł

Problemy
kardiologiczne
w praktyce lekarza
podstawowej opieki
zdrowotnej
Clive Handler,
Gerry Coghlan
Cena 103,95 zł

MEDYCYNA RODZINNA

Ostre stany
zagrożenia życia
w chorobach
wewnętrznych

Dokumentacja medyczna w praktyce lekarskiej
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl

Mikrobiologia lekarska
Piotr Heczko, Marta Wróblewska,Agata Pietrzyk (red.nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 824, opr. miękka
Cena 179 zł
Nowoczesny podręcznik mikrobiologii lekarskiej napisany przez znanych
i doświadczonych polskich wykładowców akademickich w tej dziedzinie.
W książce omówiono poszczególne grupy drobnoustrojów: bakterie, wirusy,
grzyby i pasożyty oraz ich chorobotwórczość i znaczenie w medycynie. Wiele
uwagi poświęcono również nowoczesnym metodom diagnostycznym, epidemiologii, zakażeniom szpitalnym i postępowaniu leczniczemu. Bogaty materiał
ilustracyjny – liczne kolorowe ryciny i schematy są doskonałą pomocą w przygotowaniu się do zajęć praktycznych i egzaminów.

Mikrobiologia
lekarska
Fritz H. Kayser, Kurt
A. Bienz, Johannes Eckert,
Rolf M. Zinkernagel

MIKROBIOLOGIA

Publikacja adresowana jest do studentów wydziałów lekarskich oraz innych kierunków medycznych, lekarzy i diagnostów specjalizujących się w dziedzinach
obejmujących wiadomości z mikrobiologii, a także do osób, którym w codziennej
praktyce zawodowej niezbędna jest wiedza z tej dziedziny.

Cena 177,45 zł
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Choroby zakaźne układu nerwowego
Paweł P. Liberski, Wojciech Kozubski, Michael Katz (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 320, opr. miękka
NEUROLOGIA
· NEUROPSYCHOLOGIA

Cena 169 zł
Nowoczesna publikacja przygotowana przez znanych i cenionych specjalistów
polskich i zagranicznych. Publikacja zawiera najważniejsze aktualne informacje
dotyczące chorób zakaźnych układu nerwowego.
Ogromnym atutem książki jest bogaty materiał ilustracyjny.
Książka jest adresowana do neurologów, specjalistów chorób zakaźnych oraz
lekarzy innych specjalności.

październik 2015

Padaczka
Diagnostyka różnicowa padaczkowych i niepadaczkowych incydentów
napadowych
Joanna Jędrzejczak, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 320, opr. miękka
Cena 119 zł
Pierwsza i niezwykle ważna książka przygotowana przez polskich ekspertów
dotycząca diagnostyki różnicowej incydentów napadowych. Fałszywie dodatnia
diagnoza padaczki może powodować bardzo znacznie ograniczenia w jakości
życia pacjenta, jego stygmatyzację i możliwe objawy niepożądane, wynikające
z niepotrzebnego stosowania leków przeciwpadaczkowych.
Publikacja wskazuje na konieczność interdyscyplinarnego podejścia do szerokiego tematu, jakimi są wspomniane problemy diagnostyczne, dlatego treść
merytoryczna skierowana jest nie tylko do neurologów, neurologów dziecięcych,
lecz także do lekarzy internistów, specjalistów medycyny rodzinnej i psychiatrów.
W publikacji Czytelnicy znajdą aktualny stan wiedzy połączony z praktycznymi
wskazówkami znanych i cenionych specjalistów.

42

Neurologia
Kompendium
Wojciech Kozubski (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. ok. 520, il. 130, 54 tabele, opr. miękka
Oddajemy do rąk Czytelników kompendium przygotowane na podstawie dwutomowej „Neurologii. Podręcznika dla studentów medycyny”. Publikacja zawiera
zarówno najważniejsze informacje dotyczące badania neurologicznego, nozologii neurologicznej, podstawowych objawów i zespołów klinicznych, stosowanych
badań laboratoryjnych i ich klinicznej interpretacji, jak również podstawową wiedzę o chorobach układu nerwowego. Przejrzysta forma, tabele, ryciny, zestawienia i przyjazny format ułatwiają przyswojenie i powtórzenie informacji zawartych
w książce.
Zobacz więcej na www.neurologia.pzw.pl
(Ilustracje, fotogramy, zdjęcia, testy, filmy).

NEUROLOGIA
· NEUROPSYCHOLOGIA

Cena 99 zł

Neuropsychologia medyczna tom 1
Carol L. Armstrong, Lisa Morrow (red. nauk.)
Red. nauk. wyd. pol. Michał Harciarek
(Handbook of Medical Neuropsychology)
Tłum. Barbara Mroziak
Wyd. I, 2014, s. 484, opr. miękka
Cena 139 zł
Czytelnicy znajdą w publikacji aktualne i nowatorskie wiadomości umożliwiające
zrozumienie różnych chorób i zaburzeń oraz ich skutków neuropsychologicznych
oraz ważne dane bibliograficzne zachęcające do dalszych poszukiwań.
• Pierwotne choroby układu nerwowego: padaczka, urazy mózgu, neuroonkologia, zanik wieloukładowy,
• Choroby sercowo-naczyniowe: choroby sercowo-naczyniowe a funkcje neuropoznawcze, choroby i zaburzenia mózgowo-naczyniowe, migrena i klasterowe
bóle głowy, zaburzenia układu oddechowego,
• Zaburzenia rozwojowe i genetyczne: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm
i zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, wodogłowie, trudności
w uczeniu się, zaburzenia płatów czołowych w neuropsychologii dziecięcej.
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Neuropsychologia medyczna tom 2
Carol L. Armstrong, Lisa Morrow (red. nauk.)
Michał Harciarek (red. nauk. wyd. pol.)
(Handbook of Medical Neuropsychology)
NEUROLOGIA
· NEUROPSYCHOLOGIA

Tłum. Barbara Mroziak
Wyd. I, 2014, s. 484, opr. miękka, 16,5x23,5 cm
Cena 139 zł
W drugim tomie zaprezentowano:
• Problemy dotyczące starzenia: demencja, zaburzenia ruchowe,
• Choroby o podłożu immunologicznym: SM, zespół Guillaina-Barrégo, choroby
autoimmunologiczne i reumatyczne,
• Neurologiczne i poznawcze konsekwencje zakażenia wirusem HIV-1,
• Zespół Sjogrena, fibromialgia i zespół przewlekłego zmęczenia,
• Choroby endokrynologiczne: cukrzyca typu 1 i 2, zaburzenia hormonalne, pourazowe zaburzenia stresowe (PTSD),
• Choroby metaboliczne: encefalopatia wątrobowa, zaburzenia wywołane przez
czynniki toksyczne, choroby mitochondrialne,
• Współczesne podejścia do rehabilitacji poznawczej, zaburzenia sensoryczne.

Demencja
Trafna diagnoza
Serge Gauthier, Pedro Rossa-Neto (red. nauk.)
(Case Studies in Dementia)
Red. nauk. wyd. pol. Paweł P. Liberski, Tomasz Sobów
Wyd. I, 2014, s. 320, opr. miękka
Cena 149 zł
Demencja. Trafna diagnoza to zbiór ciekawych przypadków dotyczących objawów
otępienia zarówno częstych, jak i rzadko spotykanych w praktyce klinicznej neurologa czy psychiatry.
W rozdziałach omówiono: skargi chorego, wywiad (w tym rodzinny), badania laboratoryjne (również ocenę zdolności poznawczych MMSE, MRI, EEG), rozpoznanie,
dalszy przebieg choroby. Każdy przypadek zakończony jest dyskusją. W niektórych częściach zostały również omówione testy i badanie neuropatologiczne zilustrowane kolorowymi mikrofotografiami.
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Interesujące
przypadki
neurologiczne

Neurologia
praktyczna
Antoni Prusiński

Stany zagrożenia
życia w neurologii
klinicznej

Eugene C. Toy i współ.

Cena 109 zł

Jennifer A. Frontera

Czytaj online na

Stany nagłe
w neurologii
Od objawu do
rozpoznania

Neurologia tom 1-2
Podręcznik dla studentów
medycyny
Wojciech Kozubski,
Paweł P. Liberski

Gregory L. Henry, Neal
Little, Andy Jagoda,
Thomas R. Pellegrino
Cena 88,20 zł

Cena (tom 1-2) 199 zł

Wyd. I, 2011, s. 424, opr.
miękka, 12,5x19,5 cm
Cena 99 zł

Stwardnienie
rozsiane
Chris H. Polman i współ.
Cena 40,95 zł

NEUROLOGIA
· NEUROPSYCHOLOGIA

Cena 139 zł

Zobacz więcej na www.neurologia.pzwl.pl

45

sierpień 2015

Rak wątrobowokomórkowy
Marek Krawczyk (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 120, il. ponad 90, opr. twarda

ONKOLOGIA

Cena 129 zł
Monografia przygotowana pod redakcją naukową profesora Marka Krawczyka
– pierwszego polskiego chirurga legitymującego się dyplomem honorowym
europejskiego eksperta w chirurgii wątroby, dróg żółciowych i trzustki, a zespół
autorski tworzą doświadczeni i wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. W publikacji znajdują się aktualne wiadomości z zakresu: epidemiologii HCC, czynników
rozwoju choroby, patomorfologii, diagnostyki, leczenia chirurgicznego (resekcja, przeszczepienia, leczenie lokoreginalne) i niechirurgicznego (chemioterapia,
radioterapia). Ponadto przedstawiono wyniki zastosowanego leczenia.
Książka przygotowana z myślą o onkologach, chirurgach onkologicznych, radioi chemioterapeutach, patomorfologach oraz gastroenterologach.

Guzy śródpiersia
Diagnostyka i leczenie
Jacek Gawrychowski
(red. nauk.)
Cena 99 zł

Akademia Czerniaka / kwiecień – Lublin / czerwiec – Kraków / październik – Gdynia
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl

Akademia Raka Płuca / marzec – Kraków / maj – Warszawa / wrzesień – Gdańsk
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Zespół Sudecka / algodystrofia / CRPS: diagnostyka
i leczenie
Andrzej Żyluk
Wyd. I, 2015, s. 184, il. 124, opr. miękka ze skrzydełkami
Zaktualizowane, gruntownie zweryfikowane i rozszerzone nowe wydanie cenionej przez Czytelników monografii „Algodystrofia kończyny górnej. Pourazowy
zespół bólowy kończyny górnej: diagnostyka i leczenie” z 2000 r. Obejmuje między innymi zagadnienia diagnostyki, leczenia (z uwzględnieniem tzw. metody
szczecińskiej) i profilaktyki zespołu Sudecka. Traktuje też o algodystrofii kończyny
dolnej, algodystrofii u dzieci i młodzieży oraz zespole bark-ręka. Powstała w oparciu o bogate doświadczenie kliniczne autora. Ma charakter praktyczny i krytyczny.

ORTOPEDIA
I TRAUMATOLOGIA

Cena 119 zł

Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja
Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu
dla studentów i lekarzy
Jacek Kruczyński, Andrzej Szulc (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 700, il. 600, opr. miękka
Cena 149 zł
Nowy podręcznik pt. Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja nawiązuje do podręcznika poznańskiej szkoły Wiktora Degi, który przez lata stanowił podstawową
wykładnię wiedzy dla wielu pokoleń polskich ortopedów. Tak jak poprzedni,
charakteryzuje się przejrzystą konstrukcją, syntetycznym i zrozumiałym ujęciem
zagadnień opracowanych w nowoczesny sposób. W publikacji omówiono etiologię i patomorfologię jednostek chorobowych oraz zasady rozpoznawania i wskazania do leczenia operacyjnego, możliwości powikłań po leczeniu operacyjnym,
zasady usprawniania, jako istotnego elementu leczenia ortopedycznego, zasady
badania ortopedycznego, skrupulatną ocenę zdjęć rentgenowskich, rolę nowoczesnych środków obrazowania, jak ultrasonografia, rezonans magnetyczny czy
też radiogramy 3D. Przedstawiono zasady leczenia ortopedycznego operacyjnego i nieoperacyjnego.
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Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni
Badanie. Objawy. Testy
Klaus Buckup, Johannes Buckup
Red. nauk. wyd. pol. Dariusz Białoszewski

ORTOPEDIA
I TRAUMATOLOGIA

(Klinische Tests an Knochen, Gelenken und Muskeln Untersuchungen. Zeichen.
Phänomene)
Tłum. Dariusz Białoszewski, Anna Słupik
Wyd. IV, 2014, s. 350, il. 620, opr. miękka
Cena 99 zł
Uaktualnione i zmienione wydanie książki przygotowane w oparciu o V edycję
oryginału. Publikację wzbogacono o nowe, dodatkowe materiały – 18 testów
i 65 ilustracji. Testy kliniczne to praktyczny przewodnik do szybkiego i prostego rozpoznania zaburzeń czynnościowych układu mięśniowo-szkieletowego.
Zawiera opis charakterystycznych objawów oraz zestaw najważniejszych testów
klinicznych użytecznych w rozpoznawaniu chorób narządu ruchu, układu nerwowego i naczyniowego. Autorzy dokładnie wyjaśniają znaczenie testów, sposób ich
wykonania i zastosowania.
Badanie kliniczne, przeprowadzone w oparciu o zawarte w książce materiały,
umożliwia sprawne diagnozowanie różnicowe i – niejednokrotnie – pozwala uniknąć czasochłonnych, kosztownych badań radiologicznch lub tomograficznych.

Złamania dalszego końca kości promieniowej
Diagnostyka i leczenie
Andrzej Żyluk
Wyd. I, 2014, s. 180, il. 281, opr. miękka ze skrzydełkami
Cena 69 zł
Jest to pierwsza na polskim rynku nowoczesna monografia dotycząca złamań
dkkp.
Zostały omówione m.in.: podstawowe zasady leczenia, metody diagnostyczne,
zagadnienie stabilności złamania, leczenie zachowawcze i operacyjne (techniki
zamknięte i otwarte), urazy towarzyszące, wadliwy zrost, algodystrofia.
Książka stanowi źródło wiedzy dla lekarzy ortopedów i chirurgów, zdobywających
specjalizację oraz prowadzących praktykę.
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Cena 51,45 zł

Kompendium
ortopedii

Szybka diagnoza
w ortopedii

Tadeusz Sz. Gaździk
(red. nauk.)

Cena 99 zł

Seyed Behrooz Mostofi

Cena (tom 1-2)
145,95 zł

Damian Kusz (red. nauk.)
Cena 40,95 zł

Patofizjologia
człowieka

Patomorfologia
kliniczna

Anna M. BadowskaKozakiewicz (red. nauk.)

Podręcznik dla studentów

Cena 179 zł

Patofizjologia tom
1-2

Stefan Kruś, Ewa
Skrzypek-Fakhoury
(red. nauk.)

ORTOPEDIA
I TRAUMATOLOGIA

Damian Kusz (red. nauk.)

Ortopedia
i traumatologia
tom 1-2

Podstawy patologii
Wenancjusz Domagała,
Maria Chosia, Elżbieta
Urasińska
Cena 135 zł

Cena 159 zł

Sławomir Maśliński, Jan
Ryżewski (red. nauk.)

PATOFIZJOLOGIA
· PATOMORFOLOGIA

Kompendium
traumatologii

Cena (tom 1-2) 189 zł

Seksualność człowieka z niepełnosprawnością
intelektualną a rodzina
Remigiusz Kijak
Wyd. I, 2014, s. 254, opr. miękka
Monografia jest kolejną prezentacją badań Autora, dotyczących problematyki
seksualności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębszego.
Tym razem dr Remigiusz Kijak, wspierając się koncepcją rozwoju seksualności
Martina Seligmana, przedstawił wybrane tematy funkcjonowania seksualnego
osób z określonym typem niepełnosprawności. Badania objęły kilka obszarów,
m.in. orientację seksualną, tożsamość płciową, funkcjonowanie seksualne i role
płciowe. Książka zainteresuje zarówno pedagogów, psychologów, jak i pracowników służby zdrowia, którzy na co dzień spotykają się z problemem niepełnosprawności.

PEDAGIGIKA
· SEKSUOLOGIA

Cena 79 zł
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PEDAGIGIKA
· SEKSUOLOGIA

Homoseksualizm

Narkomania

Zbigniew Lew-Starowicz,
Michał Lew-Starowicz

Podręcznik dla
nauczycieli,
wychowawców i rodziców

Cena 63 zł

Podstawy
seksuologii

Zygfryd Juczyński

Zbigniew Lew-Starowicz,
Violetta Skrzypulec
(red. nauk.)

Cena 34,65 zł

Cena 124,95 zł

Seksuologia sądowa
Zbigniew Lew-Starowicz
Cena 99 zł

kwiecień 2015

Neonatologia
Jerzy Szczapa (red. nauk.)
Wyd. II, 2015, s. ok. 500, opr. miękka
Cena 139 zł
II uaktualnione wydanie publikacji. I wydanie ukazało się pod tytułem „Podstawy
neonatologii”.
W książce omówiono wszystkie istotne zagadnienia dotyczące okresu noworodkowego. Zwrócono szczególną uwagę na specyficzne problemy tego okresu życia
oraz przedstawiono sposób ich rozwiązywania.
Zwięzła forma publikacji, liczne ilustracje oraz tabele powinny stanowić cenną
pomoc w przyswojeniu prezentowanych zagadnień.

PEDIATRIA

Książka będzie doskonałym źródłem wiedzy na różnych etapach kształcenia.

Analiza przypadków w pediatrii / listopad – Warszawa
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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październik 2015

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci
Tomasz Wolańczyk, Jadwiga Komender (red. nauk.)
Wyd. II, 2015, s. ok. 320, opr. miękka
II uaktualnione wydanie książki. Omawiane zagadnienia powinny być niezwykle
przydatne dla lekarzy pediatrów. To do nich najczęściej najpierw trafiają rodzice,
którzy szukają pomocy w przypadku dziecka „sprawiającego kłopoty”.
To właśnie lekarz pediatra musi ustalić wstępne rozpoznanie, przeprowadzić
diagnostykę różnicową i ewentualnie podjąć decyzję o leczeniu lub skierowaniu
dziecka do specjalisty. Ta książka z pewnością mu w tym pomoże.
Publikacja będzie również przydatna dla innych specjalistów - psychologów,
pedagogów czy psychiatrów.

PEDIATRIA

Cena 109 zł

Retinopatia wcześniaków
Mirosława Grałek, Anna Niwald
Wyd. I, 2015, s. 144, opr. twarda
Cena 79 zł
Retinopatia wcześniaków jest poważną chorobą siatkówki. Może prowadzić do
znacznego upośledzenia widzenia. W przebiegu retinopatii dochodzi do patologicznego nowotwórstwa naczyniowego z towarzyszącym rozrostem tkanki włóknistej w obrębie siatkówki, a następnie w ciele szklistym. Im mniej dojrzałe rodzi
się dziecko, tym bardziej jest narażone na rozwój tej choroby i tym cięższy ma ona
przebieg. Rozwój nauk medycznych poszerzył naszą wiedzę o tej chorobie i dał do
dyspozycji takie metody leczenia, jak laseroterapia, krioterapia oraz farmakologiczne hamowanie tworzenia naczyń. O tych metodach, o diagnostyce i klasyfikacji chorych, o częstości występowania choroby i czynnikach jej sprzyjających piszą
autorki w niniejszej nowoczesnej, wszechstronnej, bogato ilustrowanej monografii

51

Szczepienia ochronne
Obowiązkowe i zalecane od A do Z
Ewa Bernatowska, Paweł Grzesiowski (red. nauk.)
Wyd. II, 2015, s. 168, opr. miękka
Cena 39 zł

PEDIATRIA

II uaktualnione wydanie praktycznego przewodnika dla lekarzy rodzinnych
i pediatrów dotyczącego szczepień ochronnych.
W książce omówiono: ogólne zasady bezpieczeństwa wykonywania szczepień
z uwzględnieniem aspektów prawnych, szczepienia ochronne - obowiązkowe
oraz zalecane dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych, rolę, jaką odgrywają
lekarze i pielęgniarki pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej w realizacji
programu szczepień ochronnych. Zamieszczono także: odpowiedzi na pytania
najczęściej zadawane przez lekarzy, pielęgniarki i pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych podczas spotkań szkoleniowych, aktualny kalendarz szczepień oraz wzory formularzy dotyczących szczepień.

Analiza przypadków w pediatrii
Kwartalnik
Teresa Jackowska (red. nauk.)
Cena 32,24 zł
Czasopismo jest skierowane do pediatrów. W każdym numerze publikowane są
bogato ilustrowane opisy przypadków, dokładne analizy postępowania - od diagnozy
do efektu terapii - wraz ze wskazaniem błędów, konkretne rozwiązania i wytyczne
stosowane i rekomendowane przez praktyków oraz podpowiedzi ekspertów.

Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży / listopad – Warszawa
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Poradnik Pielęgnacyjny
Noworodek i Niemowlę
Rocznik
Leokadia Jędrzejewska (red. merytoryczny)
Cena 20,90 zł
Pierwsze merytoryczne opracowanie adresowane do środowiska pielęgniarsko-położniczego, zawierające m.in. nowoczesne zasady pielęgnacji skóry noworodka i niemowlęcia, techniki zabiegów pielęgnacyjnych, porady dotyczące
wyboru kosmetyków i akcesoriów niemowlęcych oraz zasady i procedury bezpiecznej opieki nad dzieckiem w warunkach domowych. Materiały opracowane
zostały przez specjalistów z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa.

Rodzice Ciąża Niemowlę
Półrocznik
Cena 4 zł
Fachowe pismo poświęcone w całości tematyce zdrowia i pielęgnacji zarówno
w okresie ciąży, jak i pierwszym roku życia niemowlęcia. Pismo powstało w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez położne i lekarzy oraz zainteresowanie
przyszłych i obecnych rodziców. Czasopismo można nazwać „zaoczną szkołą
rodzenia”. Zawiera tylko sprawdzone informacje i porady położnych oraz lekarzy.

Badanie podmiotowe
i przedmiotowe
w pediatrii

Choroby zakaźne
u dzieci

Farmakoterapia
dzieci i młodzieży

Carol J. Baker (red. nauk.)

Anna Obuchowicz
(red. nauk.)

Cena 145,95 zł

Marian Krawczyński
(red. nauk.)

Cena 43 zł

Choroby wieku
dziecięcego

Dawkowanie leków
u noworodków,
dzieci i młodzieży

Cena 103,95 zł

Pediatria Nelsona
Leczenie zakażeń

Stephan Strobel i współ.

Krystyna Bożkowa,
Ewa Kamińska

John S. Bradley,
John D. Nelson i współ.

Cena 208,95 zł

Cena 49 zł

Cena 59 zł
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Pediatria

PEDIATRIA

Pytania i odpowiedzi
Frank Quattromani,
Gilbert A. Handal,
Richard Lampe
Cena 103,95 zł

Pediatria tom 1-2
Wanda Kawalec,
Ryszard Grenda, Helena
Ziółkowska (red. nauk.)
Cena 249 zł
Zobacz wiecej Testy. Kod
dostępu w książce

Stany naglące
u noworodka
Richard M. Cantor,
P. David Sadowitz
Cena 119 zł

Stany zagrożenia
życia u dzieci
Sönke Müller,
Matthias Thüns
Cena 69 zł

maj 2015

Leczenie osobistą pompą insulinową
Podręcznik dla pielęgniarek i położnych
Tomasz Klupa, Alicja Szewczyk (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 180, opr. miękka
Cena 49 zł
Praktyczny poradnik dla osób czynnie pracujących z pacjentem chorym na
cukrzycę.

PIELĘGNIARSTWO

W książce omówiono następujące zagadnienia:
• Edukacja pacjentów stosujących w leczeniu cukrzycy pompę insulinową
• Wsparcie psychiczne dla pacjentów i ich rodzin
• Profilaktyka ostrych powikłań w cukrzycy z wykorzystaniem dostępnych funkcji pompy insulinowej
• Zasady zdrowego żywienia z wykorzystaniem dostępnych funkcji pompy insulinowej
• Skuteczna samokontrola w cukrzycy leczonej za pomocą pompy insulinowej
i systemów ciągłego monitorowania
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Nowe obowiązki i zasady odpowiedzialności prawnej w praktyce wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl

sierpień 2015

Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki
i położnej
Maciej Gibiński, Renata Ciemierz
Wyd. I, 2015, s. ok. 160, opr. miękka
Publikacja niezbędna w codziennej praktyce pielęgniarki i położnej. W książce
uwzględniono znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Omówiono również administracyjne aspekty prowadzenia
dokumentacji w podmiocie udzielającym świadczeń medycznych, a także aspekty
prawne, przechowywanie, udostępnianie oraz zasady kontroli dokumentacji.

PIELĘGNIARSTWO

Cena 49 zł

sierpień 2015

Pielęgniarstwo hematologiczne
Iwona Malinowska-Lipień, Szymon Fornagiel (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 280, opr. miękka
Cena 89 zł
Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik dla pielęgniarek w dziedzinie
hematologii. Przedstawiono w nim specyfikę opieki i pracy z pacjentem ze schorzeniami układu krwiotwórczego.
W publikacji omówiono:
• zasady opieki pielęgniarskiej i udziału pielęgniarki w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym, modele opieki pielęgniarskiej oraz specyfikę opieki
nad pacjentem z chorobą hematologiczną,
• problemy związane z leczeniem chemio- i radioterapią, z przeszczepianiem
komórek krwiotwórczych oraz z odżywianiem,
• aspekty psychospołeczne opieki nad pacjentami z chorobami układu krwiotwórczego.
Publikacja adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarek.
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Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej
Matylda Sierakowska, Irena Wrońska (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 358, opr. miękka

PIELĘGNIARSTWO

Cena 79 zł
Spośród wielu funkcji zawodowych pielęgniarska pełni również funkcję promującą zdrowie i wychowawczą (edukator zdrowia). Aby pomóc choremu/rodzinie,
należy posiadać wiedzę z zakresu promocji zdrowia i dydaktyki medycznej,
rozumieć ją i odpowiednio wykorzystać w pracy edukacyjnej. Ogromnym atutem publikacji są przykładowe programy edukacyjne, realizowane w stosunku
do pacjentów/opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych, z załączeniem opracowanych materiałów informacyjnych dla pacjentów. Każdy program
edukacyjny zawierać będzie propozycję realizacji wybraną metodą nauczania.
Celem publikacji jest przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w powiązaniu z wiedzą nabytą podczas studiów kierunkowych.
Publikacja niezbędna w codziennej praktyce edukatora zdrowia, pielęgniarki
i innych osób związanych z edukacja zdrowotną. Będzie również przydatna na
różnych etapach kształcenia.

Farmakologia
Grażyna Rajtar-Cynke (red. nauk.)
Wyd. III, 2015, s. 524 , opr. miękka
Cena 109 zł
III uaktualnione wydanie „Farmakologii”. W książce przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące leków, podstawowe wiadomości z zakresu farmakokinetyki
i farmakodynamiki oraz charakterystykę grup leków wpływających na procesy
regulacyjne organizmu oraz funkcje różnych układów i narządów. Szczególną
uwagę zwrócono na działania niepożądane leków, interakcje, a także problem
uzależnienia od leków.
Podręcznik adresowany do studentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Publikacja może być również przydatna dla studentów innych kierunków
medycznych.
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Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej
- ICNP® w praktyce pielęgniarskiej
Dorota Kilańska (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 224, opr. miękka
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja dotycząca zastosowania
klasyfikacji ICNP® zalecanej przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN)
w praktyce. Podręcznik będzie wspierał praktykę pielęgniarską i przygotowywał
pielęgniarki do konstruowania planu opieki na podstawie ujednoliconej terminologii. Umożliwi to interpretację danych na poziomie międzynarodowym. Przykłady standardów planu opieki zostały opracowane po raz pierwszy dla potrzeb
wdrożenia do elektronicznej dokumentacji medycznej.
Książka będzie doskonałym narzędziem w codziennej praktyce: pozwoli na
doskonalenie umiejętności w zakresie cyfryzacji (dokumentowanie danych, interoperacyjność danych) oraz ułatwi zarządzanie zmianami w systemie ochrony
zdrowia.

PIELĘGNIARSTWO

Cena 69 zł

Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej
Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 570, opr. miękka
Cena 119 zł
Nowoczesna publikacja z zakresu anestezjologii oraz opieki nad chorymi poddawanymi różnym typom znieczulenia. Zawiera praktyczną i współczesną wiedzę
z zakresu pielęgnowania chorych z uwzględnieniem najnowszych standardów
pielęgniarskiej opieki anestezjologicznej.
Schematy oraz wzory dokumentacji medycznej będą doskonałym uzupełnieniem prezentowanej wiedzy. Książka niezbędna do doskonalenia umiejętności
praktycznych w anestezjologicznej opiece pielęgniarskiej na różnych etapach
kształcenia - w codziennej praktyce na oddziałach intensywnej terapii, blokach
operacyjnych oraz oddziałach chirurgii jednego dnia oraz podczas studiów pielęgniarskich.
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Analiza przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie
Dwumiesięcznik
Dorota Kilańska, Grażyna Iwanowicz-Palus, Iwona Morawik
(red. merytoryczni)

PIELĘGNIARSTWO

Cena 17 zł
Czasopismo adresowane do aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych. Na
łamach pisma znajdują się analizy przypadków medycznych w pielęgniarstwie
i położnictwie, wzbogacone o propozycje rozwiązań, procedury i opinie ekspertów. Trzonem każdego numeru są plany opieki pielęgnacyjnej z zastosowaniem
Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®) zalecanej przez
Międzynarodową Radę Pielęgniarstwa (ICN).

Zakażenia szpitalne
Rocznik
Mirosława Malara (red. merytoryczny)
Cena 31,40 zł
Zakażenia Szpitalne to specjalistyczny magazyn adresowany do personelu
medycznego– głównie pielęgniarek i położnych, ale też wszystkich osób zainteresowanych problematyką zakażeń w opiece medycznej i ich profilaktyką. Publikacja kompleksowo omawia rozmaite aspekty związane z problematyką zakażeń
– dotyczące diagnostyki laboratoryjnej, higieny szpitalnej i dekontaminacji, antyseptyki, a także zasad bezpiecznej pracy personelu medycznego.

Interpretacja zapisu EKG w praktyce pielęgniarki i położnej
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Leczenie ran
przewlekłych

Klinika i pielęgniarstwo

Maria T. Szewczyk
(red. nauk.)

Laura Wołowicka,
Danuta Dyk (red. nauk.)
Cena 105 zł

Badanie fizykalne
w pielęgniarstwie
Danuta Dyk (red. nauk.)

Cena 59 zł

Modele opieki
pielęgniarskiej nad
dzieckiem z chorobą
ostrą i zagrażającą
życiu

Leczenie ran
w praktyce

Grażyna Cepuch,
Mieczysława Perek
(red. nauk.)

Joseph E. Grey,
Keith G. Harding

Cena 89 zł

Cena 62 zł

Cena 49 zł

Bandażowanie

Metodologia badań
w pielęgniarstwie

Anna Chrząszczewska
Cena 29 zł

Helena Lenartowicz,
Maria Kózka

Diagnozy
i interwencje
pielęgniarskie

Cena 41 zł

Maria Kózka, Lucyna
Płaszewska-Żywko
(red. nauk.)
Cena 79 zł

Ekspozycja
zawodowa
w praktyce
Dorota Kilańska,
Aneta Trzcińska
(red. nauk.)
Cena 65 zł

Geriatria
i pielęgniarstwo
geriatryczne
Katarzyna WieczorowskaTobis, Dorota Talarska
(red. nauk.)

Modele opieki
pielęgniarskiej nad
chorym dorosłym
Maria Kózka, Lucyna
Płaszewska-Żywko
(red. nauk.)
Cena 100,80 zł

Modele
pielęgnowania
dziecka przewlekle
chorego
Podręcznik dla studiów
medycznych
Grażyna Cepuch, Bożena
Krzeczowska, Mieczysława
Perek, Krystyna Twarduś
(red. nauk.)
Cena 79 zł

Opieka nad
dzieckiem
w wybranych
chorobach
chirurgicznych
Krystyna Twarduś,
Mieczysława Perek
(red. nauk.)

PIELĘGNIARSTWO

Anestezjologia
i intensywna opieka

Cena 99 zł

Opieka nad osobami
przewlekle chorymi,
w wieku podeszłym
i niesamodzielnymi
Podręcznik dla opiekunów
medycznych
Dorota Talarska,
Katarzyna WieczorowskaTobis, Elżbieta
Szwałkiewicz (red. nauk.)
Cena 83 zł

Opiekun medyczny
w praktyce
Elżbieta Szwałkiewicz
Cena 109 zł

Cena 93 zł

Dokumentacja medyczna dla pielęgniarek i położnych
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Osoba ciężko
chora lub
niepełnosprawna
w domu
Poradnik dla opiekunów
Emilia Mikołajewska,
Elżbieta Krajewska-Kułak
(red. nauk.)

PIELĘGNIARSTWO

Cena 39 zł

Pedagogika
Wiesława Ciechaniewicz
(red. nauk.)
Cena 103,95 zł

Pediatria
i pielęgniarstwo
pediatryczne

Pielęgniarstwo
internistyczne

Pielęgniarstwo
psychiatryczne

Grażyna Jurkowska,
Katarzyna Łagoda
(red. nauk.)

Krystyna Górna, Krystyna
Jaracz, Janusz Rybkowski
(red. nauk.)

Cena 121 zł

Cena 100,10 zł

Pielęgniarstwo
internistyczne

Pielęgniarstwo
ratunkowe

Dorota Talarska, Dorota
Zozulińska-Ziółkiewicz
(red. nauk.)

Maria Kózka, Barbara
Rumian, Marek Maślanka
(red. nauk.)

Cena 73 zł

Cena 139 zł

Pielęgniarstwo
kardiologiczne

Pielęgniarstwo
transkulturowe

Dorota Kaszuba, Anna
Nowicka (red. nauk.)

Anna Majda, Beata
Ogórek-Tęcza, Joanna
Zalewska-Puchała
(red. nauk.)

Mary E. Muscari

Cena 73 zł

Cena 90,30 zł

Pielęgniarstwo
nefrologiczne

Pielęgniarstwo
Kazimiera Zahradniczek
(red. nauk.)
Cena 103,95 zł

Pielęgniarstwo
Ćwiczenia tom 1-2
Wiesława Ciechaniewicz
(red. nauk.)
Cena (tom 1-2) 139 zł

Pielęgniarstwo
diabetologiczne
Alicja Szewczyk
(red. nauk.)
Cena 99 zł

Beata Białobrzeska,
Alicja Dębska-Ślizień
(red. nauk.)
Cena 109 zł

Pielęgniarstwo
neurologiczne
Krystyna Jaracz, Wojciech
Kozubski (red. nauk.)
Cena 104 zł

Pielęgniarstwo
pediatryczne

Cena 51,45 zł

Pielęgniarstwo
w opiece
długoterminowej
Kornelia KędzioraKornatowska, Marta
Muszalik, Edyta
Skolmowska (red. nauk.)
Cena 121 zł

Pielęgniarstwo
we współczesnym
położnictwie
i ginekologii

Bogusław Pawlaczyk
(red. nauk.)

Celina Łepecka-Klusek
(red. nauk.)

Cena 89 zł

Cena 103,95 zł

Prawo pracy dla przełożonych pielęgniarek - aktualne wytyczne, nowe przepisy,
zastosowanie w praktyce
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Założenia teoretyczne
Barbara Ślusarska,
Danuta Zarzycka,
Kazimiera Zahradniczek
(red. nauk.)
Cena 119 zł

Podstawy
pielęgniarstwa
tom 2
Wybrane działania
pielęgniarskie
Barbara Ślusarska,
Danuta Zarzycka,
Kazimiera Zahradniczek
(red. nauk.)
Cena (książka + 2DVD)
139 zł

Podstawy
pielęgniarstwa
chirurgicznego

Procedury
pielęgniarskie
Maria Kózka, Lucyna
Płaszewska-Żywko
(red. nauk.)
Cena 99 zł

Procedury
pielęgniarskie
w chirurgii
Elżbieta Walewska,
Lucyna Ścisło (red. nauk.)
Cena 89 zł

Procedury
zabiegowe
Tim Nutbeam,
Ron Daniels (red. nauk.)
Cena 89 zł

Promocja zdrowia
tom 1
Teoretyczne podstawy
promocji zdrowia

Elżbieta Walewska
(red. nauk.)

Anna Andruszkiewicz,
Mariola Banaszkiewicz
(red. nauk.)

Cena 109 zł

Cena 51,45 zł

Podstawy
pielęgniarstwa
psychiatrycznego

Promocja tom 2

Ewa Wilczek-Rużyczka
(red. nauk.)
Cena 66,15 zł

Problemy
wielokulturowości
w medycynie
Elżbieta Krajewska-Kułak,
Irena Wrońska, Kornelia
Kędziora-Kornatowska
(red. nauk.)
Cena 90,30 zł

Promocja zdrowia
w praktyce pielęgniarki
i położnej

Rehabilitacja
i pielęgnowanie osób
niepełnosprawnych
Magdalena Strugała,
Dorota Talarska
(red nauk.)
Cena 99 zł

Repetytorium
z pielęgniarstwa
Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta
Muszalik, Elżbieta
Krajewska-Kułak, Irena
Wrońska (red. nauk.)
Cena 99 zł

Standardy
i procedury
pielęgnowania
chorych w stanach
zagrożenia życia
Elżbieta Krajewska-Kułak,
Hanna Rolka, Barbara
Jankowiak (red. nauk.)
Cena 99 zł

Uregulowania
prawne dotyczące
wykonywania
zawodu pielęgniarki
Stan prawny: 1 kwietnia
2009 r.

Anna Andruszkiewicz,
Mariola Banaszkiewicz
(red. nauk.)

Anna Stychlerz

Cena 103,95 zł

Wlewy podskórne

Przewlekle chory
w domu - gdzie
szukać pomocy?
Dorota Czajka,
Beata Czekała
Cena 43 zł

PIELĘGNIARSTWO

Podstawy
pielęgniarstwa
tom 1

Cena 23,10 zł

Izabela Bętkowska
Cena 21 zł

Wprowadzenie
do diagnozy
pielęgniarskiej
Jolanta Górajek-Jóźwik
(red. nauk.)
Cena 51,45 zł
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PIELĘGNIARSTWO

Wstrzyknięcia
domięśniowe
Alina Dzirba
Cena 22,05 zł

Wstrzyknięcia
śródskórne,
podskórne,
domięśniowe
i dożylne

Zarządzanie
w pielęgniarstwie
Anna Ksykiewicz-Dorota
(red. nauk.)
Cena 99 zł

Wiesława Ciechaniewicz,
Elżbieta Grochans,
Ewa Łoś
Cena 59 zł

Opieka rozwojowa oraz postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem
na oddziałach klinicznych i po okresie hospitalizacji
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl

wrzesień 2015

Ryzyko samobójstwa u młodzieży
Diagnoza. Terapia. Profilaktyka
Agnieszka Gmitrowicz, Marta Makara-Studzińska, Anita Młodożeniec
Wyd. I, 2015, s. ok. 252, il. 14, opr. miękka

PSYCHIATRIA
· PSYCHOLOGIA

Cena 79 zł

62

Publikacja omawia zachowania samobójcze młodzieży – myśli, próby samobójcze, samobójstwa dokonane w populacji rozwojowej z uwzględnieniem epidemiologii, uwarunkowań psychologicznych, psychiatrycznych, społecznych,
środowiskowych – w tym opisy przypadków. Autorki przedstawiają związek
zachowań samobójczych z niesamobójczymi samouszkodzeniami ciała, ocenę
ryzyka samobójczego z wykorzystaniem określonych narzędzi diagnostycznych
oraz zalecane strategie terapeutyczne i programy prewencji, z uwzględnieniem
polskiego kontekstu (Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego).
Książka dostarcza wiedzę potrzebną do skutecznych interwencji w kryzysie
samobójczym.
Publikacja adresowana jest do psychiatrów, psychiatrów dzieci i młodzieży oraz
neurologów dziecięcych. Powinni sięgnąć po nią również pediatrzy, pedagodzy,
psycholodzy i asystenci socjalni.

Trudne diagnozy psychiatryczne
Analiza przypadków
Jolanta Rabe-Jabłońska (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 228, opr. miękka
Publikacja jest źródłem praktycznej wiedzy z zakresu diagnozowania i różnicowania zaburzeń psychicznych, a każda z trudnych diagnoz została opisana
według podobnego schematu: opis pierwotnej niewłaściwej diagnozy, opis procesu diagnostycznego i ostatecznego rozpoznania oraz właściwego postępowania leczniczego.
Autorami książki są specjaliści z ogromnym doświadczeniem klinicznym. Opisują
przypadki neurologiczne interpretowane jako przypadki konwersji, depresje
o różnej etiologii i nietypowym przebiegu, przypadki kiedy choroba psychiczna
maskuje chorobę somatyczną, przypadki uzależnień, zaburzeń seksualnych
i konsekwencji farmakoterapii.

PSYCHIATRIA
· PSYCHOLOGIA

Cena 139 zł

Książka skierowana do lekarzy psychiatrów oraz lekarzy innych specjalności medycznych, którzy w swojej codziennej praktyce skutecznie niosą pomoc
pacjentom z nietypowymi zaburzeniami.

Depresja wieku
podeszłego

Psychiatria

Jill Manthorpe, Steve Iliffe

Marek Jarema, Jolanta
Rabe-Jabłońska
(red. nauk.)

Cena 40,95 zł

Kompendium
psychiatrii,
psychoterapii,
medycyny
psychosomatycznej
Harald J. Freyberger,
Wolfgang Schneider,
Rolf-Dieter Stieglitz
Cena 189 zł

Pacjent na oddziale
psychiatrycznym
Wskazówki praktyczne
M. I. Casher, J. D. Bess
Cena 79 zł

Podręcznik dla studentów

Cena 129 zł

Psychiatria
Podręcznik dla studentów
medycyny
Adam Bilikiewicz
(red. nauk.)
Cena 119 zł

Psychiatria
Repetytorium
Adam Bilikiewicz,
Jerzy Landowski,
Piotr Radziwiłłowicz
Cena 61,95 zł

Psychiatria dzieci
i młodzieży
Irena Namysłowska
(red. nauk.)
Cena 153 zł

Psychoonkologia
w praktyce
klinicznej
Krystyna de WaldenGałuszko
Wyd. I, 2011, s. 246, opr.
miękka, 14,5x20,5 cm
Cena 73 zł

Stany nagłe
w psychiatrii
Podręcznik psychiatrii
ratunkowej
Peter Neu
Cena 149 zł
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Zarys psychiatrii
PSYCHIATRIA
· PSYCHOLOGIA

Michael I. Levi
Wyd. I, 2010, s. 170,
opr. miękka, 16,5x23,5 cm
Cena 47,25 zł

PULMONOLOGIA
· ALERGOLOGIA

Astma oskrzelowa
Grażyna Bochenek,
Zbigniew Doniec, Elżbieta
Kryj-Radziszewska
Praktyka Lekarza
Rodzinnego
Cena 63 zł

Vademecum
psychoterapeuty
Jacek Kubitsky

Vademecum
terapeuty
rodzinnego

Cena 35,70 zł

Jacek Kubitsky
Cena 47,25 zł

Testy
spiroergometryczne
w praktyce
klinicznej
Ewa Straburzyńska-Migaj
Cena 51,45 zł

Diagnostyka obrazowa
Serce i duże naczynia
Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki, Mariusz I. Furmanek
(red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 700, il. 1000, opr. twarda

RADIOLOGIA
· DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Cena 369 zł

64

W części ogólnej omówiono podstawowe metody nowoczesnej diagnostyki
obrazowej. Część szczegółowa poświęcona jest diagnozowaniu chorób serca
i dużych naczyń. Uwzględniono również: radiologię zabiegową w leczeniu określonych wrodzonych i nabytych chorób serca i dużych naczyń, radiologię interwencyjną w leczeniu choroby niedokrwiennej serca oraz diagnostykę obrazową
po operacjach kardiochirurgicznych.
Książka adresowana jest przede wszystkim do lekarzy radiologów, kardiologów, szczególnie tych, którzy przygotowują się do egzaminu specjalistycznego.
Powinna również zainteresować lekarzy innych specjalności, głównie internistów pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.

Diagnostyka obrazowa
Układ moczowo-płciowy, gruczoł piersiowy i gruczoły
wewnętrznego wydzielania
Wyd. I, 2014, s. 492, il. 1000, opr. twarda
Cena 319 zł
W książce omówiono metody nowoczesnej diagnostyki obrazowej i anatomię
omawianych narządów. Część szczegółowa poświęcona jest diagnozowaniu
poszczególnych schorzeń. Bogaty materiał ilustracyjny jest ogromnym atutem
tej publikacji.
Autorami tego tomu są klinicyści i zarazem dydaktycy o wieloletnim doświadczeniu.
Książka adresowana do lekarzy radiologów, urologów, endokrynologów, szczególnie tych, którzy przygotowują się do egzaminu specjalistycznego. Powinien
również zainteresować lekarzy innych specjalności, głównie internistów pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.

RADIOLOGIA
· DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Andrzej Cieszanowski (red. nauk.)

Radiologia. Diagnostyka obrazowa. RTG, TK, USG i MR
Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski (red. nauk.)
Wyd. III, 2014, s. 792, il. 1500, opr. twarda
Cena 199 zł
Nowe wydanie podręcznika uwzględnia najnowsze metody badań obrazowych
i charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do poszczególnych działów klinicznej diagnostyki obrazowej.Ogromną wartość dydaktyczną stanowi bardzo
obszerny materiał ilustracyjny. Jest on niezbędny do zdobywania umiejętności
interpretowania wyników badań obrazowych. Podręcznik składa się z 2 części.
Część I – ogólna - zawiera omówienie podstaw metodycznych poszczególnych
technik obrazowania.
Część II – szczegółowa - dotyczy diagnostyki obrazowej narządów, ze szczególnym
uwzględnieniem wskazań do badań, patomorfologii i diagnostyki różnicowej.
Podręcznik adresowany jest do studentów medycyny. Będzie również przydatny
w codziennej praktyce lekarskiej, a także podczas przygotowywania się do egzaminu specjalizacyjnego.
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Atlas funkcjonalny
mózgu
William W. Orrison, jr.
Cena 103,95 zł

Anatomia
ultrasonograficzna
RADIOLOGIA
· DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Kolorowy atlas
Bertold Block
Cena 99 zł

Diagnostyka
obrazowa
Płuca i śródpiersie
Bogdan Pruszyński,
Stanisław Leszczyński
(red. nauk.)
Cena 291,90 zł

Diagnostyka
obrazowa
Układ nerwowy
ośrodkowy
Jerzy Walecki (red. nauk.)
Cena 369 zł
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Diagnostyka
obrazowa
Układ trawienny
Stanisław Leszczyński,
Joanna Pilch-Kowalczyk
(red. nauk.)
Cena 299 zł

Podręczny atlas
ultrasonografii
w stanach nagłych
Robert F. Reardon, James
Mateer, O. John Ma
Cena 159 zł

Radiologia
interwencyjna
w leczeniu chorób
u kobiet
Gary P. Siskin
Red. nauk. tłum.
Grzegorz H. Bręborowicz
Cena 159 zł

Ultrasonografia
jamy brzusznej
Krok po kroku
Berthold Block
Cena 149 zł

Ultrasonografia
zabiegowa
Vikram S. Dogra,
Wael E.A. Saad
Cena 149 zł

Znieczulenie
regionalne
i blokady nerwów
z wykorzystaniem
ultrasonografii
James Hebl, Robert
Lennon (red. nauk.)
Cena 239 zł

marzec 2015

Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej
Zbigniew Nowak
Cena 89 zł
Podręcznik stanowi uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy na temat metod usprawniania pacjentów z wybranymi schorzeniami kardiologicznymi w zależności od
stosowanych metod leczenia. Znalazły się w nim najistotniejsze wiadomości
z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego, aktywności fizycznej i metod oceny jej
poziomu, a także zasad programowania. Czytelnik pozna również zasady doboru
obciążeń treningowych w poszczególnych etapach postępowania usprawniającego. Wiadomości ogólne ograniczono do niezbędnego minimum, natomiast
szeroko przedstawiono metody usprawniania pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów fizjoterapii i początkujących fizjoterapeutów. Będzie również przydatna dla pozostałych
osób zespołu zajmującego się usprawnianiem pacjentów z chorobami serca.

REHABILITACJA MEDYCZNA
· FIZJOTERAPIA

Wyd. I, 2015, s. 164, il. 30, opr. miękka

czerwiec 2015

Rehabilitacja
Nauka chodu
Marcin Rosiński
Wyd. I, 2015, s. ok. 160, il. 90, opr. miękka
Cena 69 zł
Autor kompleksowo omawia zagadnienie rehabilitacji chodu, zestawiając niezbędną dla pełnego zrozumienia tematu wiedzę teoretyczną z czystą praktyką.
Wiedza zawarta w publikacji oparta jest na kanonach piśmiennictwa światowego
związanego z zagadnieniem chodu. Wymiar praktyczny przejawia się przede
wszystkim bogatym materiałem ilustracyjnym (ryciny i fotografie), w którym prezentowane są m.in. szczegółowe techniki terapeutyczne, które fizjoterapeuta
może wykonywać z pacjentem. Każda rycina posiada opis przedstawianej techniki ze zwróceniem uwagi na różne aspekty jej wykonania – opis chwytu terapeuty, ergonomia jego ciała podczas pracy, dopasowanie chwytu tak, aby był
on optymalny zarówno dla terapeuty, jak i dla pacjenta, a także dla samego celu
ćwiczenia.
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październik 2015

Wady postawy
Reedukacja posturalna
REHABILITACJA MEDYCZNA
· FIZJOTERAPIA

Jacek Wilczyński
Wyd. I, 2015, s. ok. 356, il. ok. 120, opr. miękka
Cena 109 zł
Nowoczesny podręcznik omawiający diagnostykę wad postawy ciała i metody
reedukacji posturalnej, czyli korekcji tych wad ze szczególnym rozwinięciem
stretchingu i biofeedbacku. Przejrzyście opisano metody oceny postawy ciała
oraz anatomiczno-fizjologiczne podstawy reedukacji posturalnej. Przedstawiono
charakterystyki: wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej, bocznych skrzywień
kręgosłupa, wad klatki piersiowej i wad kończyn dolnych. Zaprezentowano etapy
i ćwiczenia reedukacji posturalnej, które zostały zilustrowane rycinami przygotowanymi specjalnie do tej publikacji. Autor połączył aktualną wiedzę teoretyczną
ze skutecznymi metodami terapii wad postawy ciała człowieka.

listopad 2015

Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych
300 ćwiczeń
Adrianna Maria Borowicz, Maria Forycka,
Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Wyd. I, 2015, s. ok. 276, il. 300 , opr. miękka
Cena 89 zł
Podręcznik w zwięzły sposób przedstawia najczęstsze problemy dotyczące zaburzeń funkcji poznawczych i sprawności funkcjonalnej osób starszych oraz pacjentów
z chorobami neurologicznymi. Zawiera wskazówki praktyczne dotyczące ćwiczeń,
które można wykorzystać podczas terapii. W przystępny sposób przedstawia różne
sposoby połączenia ćwiczeń fizycznych z ćwiczeniami funkcji poznawczych. Przejrzysty układ książki, uwzględniający stopień trudności danego ćwiczenia i bogaty
materiał ilustracyjny, pozwala na szybkie zapoznanie się z danym problemem oraz
dostosowanie postępowania do każdego pacjenta indywidualnie.
Książka adresowana jest do fizjoterapeutów oraz studentów kierunku fizjoterapia.
Będzie również pomocna dla terapeutów zajęciowych i opiekunów osób starszych.
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listopad 2015

Programowanie rehabilitacji w oparciu o profil
funkcjonowania klasyfikacji ICF
Wydanie 1, 2015, s. ok. 260, il. ok. 30, opr. miękka
Cena 79 zł
ICF jest klasyfikacją cech charakterystycznych stanu zdrowia człowieka w kontekście jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz wpływów otaczającego środowiska. Stanowi uzupełnienie klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10.
W książce przedstawiono nowe ujęcie programowania procesu rehabilitacji
pacjenta oparte na analizie możliwości funkcjonalnych, ich poprawie w celu uzyskania aktywności umożliwiającej uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym
i zawodowym. Przedstawiono zastosowanie klasyfikacji ICF w programowaniu
rehabilitacji dzieci i młodzieży, chorych reumatycznych, osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w programie aktywizacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

REHABILITACJA MEDYCZNA
· FIZJOTERAPIA

Bartłomiej Szrajber, Iwona Maciąg-Tymecka (red. nauk.)

Adresatami publikacji są specjaliści rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuci oraz
pozostali członkowie zespołu rehabilitacyjnego, a także studenci fizjoterapii.

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla
fizjoterapeutów
Dominik Sieroń (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 176, il. ok. 80, opr. miękka
To pierwszy podręcznik z zakresu diagnostyki obrazowej przygotowany pod
kątem potrzeb fizjoterapii. Zawarta w publikacji wiedza daje Czytelnikowi podstawy do ogólnej interpretacji diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-kostno-stawowego. W sposób szczegółowy omówiono poszczególne odcinki tego układu
z uwzględnieniem informacji z zakresu anatomii, przykładów patologii oraz
zmian pozabiegowych widocznych w różnych badaniach diagnostycznych. Każde
z wybranych schorzeń przedstawiono według następującego schematu: nazwa
jednostki chorobowej, epidemiologia, rodzaje form obrazowania, przypadki kliniczne zobrazowane różnymi technikami z prostym opisem radiologicznym.
Książka jest adresowana do studentów kierunku fizjoterapia oraz fizjoterapeutów i rehabilitantów.
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Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów
Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol, Bartosz Molik
(red. nauk.)

REHABILITACJA MEDYCZNA
· FIZJOTERAPIA

Wyd. I, 2014, s. 288, il. 68, opr. miękka
Cena 129 zł
Adaptowana aktywność fizyczna (APA – adapted physical activity) to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i działań praktycznych obejmująca m.in. rehabilitację,
wychowanie fizyczne, sport i rekreację dla osób w każdym wieku charakteryzujących się indywidualnymi różnicami w strukturze i funkcji.
Treści zawarte w publikacji są zgodne z Europejskimi Standardami Adaptowanej Aktywności Fizycznej. Książka prezentuje aktualną wiedzę dotyczącą APA
z ednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, procedur oraz struktur organizacyjnych obowiązujących w Polsce. Przedstawia również przykłady
dobrych praktyk, czyli sprawdzone i rekomendowane sposoby postępowania
opisane w sposób umożliwiający wdrożenie analogicznych działań w praktyce
fizjoterapeuty.
Podręcznik adresowany do studentów na kierunku fizjoterapia i praktykujących
fizjoterapeutów oraz do nauczycieli wychowania fizycznego adaptownanego,
specjalistów rekreacji terapeutycznej, trenerów i instruktorów w sporcie.

Nowości w leczeniu i usprawnianiu narządu ruchu / maj – Poznań
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji
Wanda Stryła, Adam M. Pogorzała
Wyd. I, 2014, s. 202, il. 568, opr. miękka
Propriocepcja jest pojęciem neurologicznym, ale aspekt tego zagadnienia dotyczy narządu ruchu- proprioreceptory głównie zlokalizowane są w więzadłach,
torebkach stawowych i aparacie ścięgnistym mięśni. Zmysł czucia głębokiego
pozwala na wykonywanie dowolnego ruchu bez kontroli wzroku.
W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące propriocepcji z uwzględnieniem
budowy receptorów, dróg nerwowych przewodzących bodźce proprioceptywne
i procesów patologicznych powodujących zaburzenia czucia głębokiego. Zaprezentowano zestawy ćwiczeń stosowane w schorzeniach w których występują
zaburzenia propriocepcji ilustrowane ponad 150 rycinami. Ponadto omówiono
wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń propriocepcji w różnych schorzeniach
narządu ruchu oraz schorzeniach neurologicznych.
Książka adresowana do fizjoterapeutów, lekarzy - specjalistów ortopedii i rehabilitacji.

REHABILITACJA MEDYCZNA
· FIZJOTERAPIA

Cena 79 zł

Zespoły bólowe kręgosłupa / grudzień – Warszawa
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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Fizjoterapia w ortopedii
Dariusz Białoszewski (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 338, opr. miękka

REHABILITACJA MEDYCZNA
· FIZJOTERAPIA

Cena 129 zł
Podręcznik został przygotowany z założeniem, że korzystający z niego Czytelnik dysponuje wiedzą z zakresu: anatomii, fizjologii, patofizjologii, kinezjologii,
diagnostyki obrazowej i fizjoterapii. Zawiera praktyczne wiadomości użyteczne
w pracy z pacjentami z pierwotnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Opisuje postępowanie w leczeniu najczęstszych chorób i najczęściej występujących obrażeń
narządu ruchu.
Książka adresowana jest do studentów kierunku fizjoterapia. Będzie również
przydatna dla zawodowo czynnych fizjoterapeutów, a także ortopedów i specjalistów rehabilitacji medycznej.
Zobacz wiecej na www.fizjoterapia.pzwl.pl
86 filmów instruktażowych

Filmy przedstawiają testy kliniczne w podziale na poszczególne części ciała
i patologie. Pokazują również badanie odruchów, wybrane testy czynnościowe
stosowane w fizjoterapii oraz podstawową analizę chodu z wykorzystaniem
powszechnie dostępnego sprzętu. Każdy test opatrzony jest komentarzem dotyczącym jego wykonania oraz wskazówkami pozwalającymi na uniknięcie ewentualnych błędów w trakcie testowania lub interpretacji wyników. Skorzystają
z niej również studenci fizjoterapii.
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Ortopedia Duttona tom 1-4
Mark Dutton
Red. nauk. wyd. pol. Tadeusz Gaździk
Tłum. Bogusław Solecki
Podręcznik został napisany w taki sposób, aby zainteresowany Czytelnik odnalazł
w nim „krok po kroku” wszystkie wskazówki niezbędne do postawienia diagnozy,
ustalenia rokowania oraz zaplanowania właściwej, w danym przypadku, strategii postępowania terapeutycznego i zabiegów terapeutycznych. Najistotniejsze
wiadomości podano w formie wyróżnionych graficznie wskazówek klinicznych.
Istotne dane przedstawiono za pomocą praktycznych tabel i ilustracji. W książce
przedstawiono najczęstsze rozpoznania w oparciu o subiektywne i obiektywne
ustalenia, badania kontrolne, informacje na temat diagnostyki różnicowej, zalecanych sposobów leczenia oraz rokowania. Na końcu każdego rozdziału poświęconego określonej części ciała zawarto serię ćwiczeń terapeutycznych opartych
na tolerancji pacjentów na określone ruchy lub czynności.

Ortopedia
Duttona tom 1

Ortopedia
Duttona tom 3

Anatomia.
Biomechanika.
Kinezjologia

Staw biodrowy. Staw
kolanowy. Stopa.
Stawy stopy

Wyd. I, 2014, s. 284,
il. 76, opr. miękka

Wyd. I, 2014, s. 288,
il. 120, opr. miękka

Cena 89 zł

Cena 89 zł

Ortopedia
Duttona tom 2

Ortopedia
Duttona tom 4

Obręcz barkowa.
Łokieć. Przedramię.
Nadgarstek i ręka

Kręgosłup. Żebra.
Obręcz biodrowa

Wyd. I, 2014, s. 272,
il. 106, opr. miękka
Cena 89 zł

REHABILITACJA MEDYCZNA
· FIZJOTERAPIA

(Dutton’s Orthopedic Survival Guide. Managing Common Conditions)

Wyd. I, 2014, s. 232,
il. 135, opr. miękka
Cena 89 zł
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Słownik fizjoterapii
Mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami
Krzysztof Klukowski, Janusz Nowotny, Andrzej Czamara (red. nauk.)

REHABILITACJA MEDYCZNA
· FIZJOTERAPIA

Wyd. I, 2014, s. 386, opr. miękka
Cena 149 zł
Słownik encyklopedyczny obejmujący definicje i słownictwo związane z współczesną fizjoterapią, rehabilitacją, medycyną sportową, traumatologią, terapią manualną, trapią zajęciową, adaptowaną aktywnością fizyczną, fizjologią
wysiłku oraz psychologią kliniczną. Wszystkie hasła mają odpowiedniki w języku
angielskim, a najczęściej stosowane akronimy angielskie i ich rozwinięcia - tłumaczenia polskie.
Publikacja adresowana jest do studentów kierunku fizjoterapia, fizjoterapeutów,
studentów medycyny, lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej,
ortopedii i traumatologii, neurologii, a także psychologów klinicznych oraz pozostałych członków zespołu rehabilitacyjnego.

Anatomia układu
ruchu z elementami
diagnostyki
reumatologicznej
Kompendium

Atlas anatomii
palpacyjnej tom 1-2

Biomechanika
kliniczna

Serge Tixa

Podręcznik dla studentów
medycyny i fizjoterapii

Cena (tom 1-2) 198,45 zł

Cena 99 zł

Atlas zabiegów
stawowych
w osteopatii
kończyn

Antropomotoryka

Serge Tixa,
Bernard Ebenegger

Małgorzata Wisłowska,
Krystyna KsiężopolskaOrłowska, Beata Żuk

Przewodnik do ćwiczeń
Adam Wilczewski,
Ireneusz Chaliburda,
Jerzy Saczuk
Cena 39 zł

Antropomotoryka
Teoria motoryczności
człowieka w zarysie
Joachim Raczek
Cena 78,75 zł

Janusz W. Błaszczyk
Cena 69 zł

Diagnostyka
funkcjonalna
w fizjoterapii
Aleksander Ronikier

Cena 103,95 zł

Cena 59 zł

Badanie układu
mięśniowo-szkieletowego

Elementy fizjoterapii

Podręcznik dla studentów

Emilia Mikołajewska

Jeffrey Gross, Joseph
Fetto, Elaine Rosen

Cena 49 zł

Cena 118,90 zł

Fizykoterapia dla
praktyków

Fizjoterapia
kliniczna
Wojciech Kasprzak
(red. nauk.)
Cena 156,45 zł
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Leczenie, ćwiczenia,
zaopatrzenie protetyczne
Emilia Mikołajewska
Cena 26,25 zł

Fizjoterapia
w chirurgii
Marek Woźniewski
(red. nauk.)
Cena 69 zł

Fizjoterapia
w chorobach
wewnętrznych
Aleksander Barinow-Wojewódzki (red. nauk.)
Cena 99 zł

Fizjoterapia
w geriatrii
Krystyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka,
Adrianna M. Borowicz
(red. nauk.)
Cena 58,80 zł

Fizjoterapia
w geriatrii
Atlas ćwiczeń
Adrianna Maria Borowicz,
Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Cena 99 zł

Fizjoterapia
w ginekologii
i położnictwie
Dariusz Szukiewicz
(red. nauk.)
Cena 69 zł

Fizjoterapia
w kosmetologii
i medycynie
estetycznej

Fizjoterapia
w wybranych
dziedzinach
medycyny

Wojciech Kasprzak,
Agata Mańkowska

Kompendium

Cena 73 zł

Fizjoterapia
w neurologii
i neurochirurgii
Andrzej Kwolek
(red. nauk.)
Cena 129 zł

Fizjoterapia
w onkologii
Marek Woźniewski
(red. nauk.)
Cena 79 zł

Fizjoterapia
w opiece paliatywnej
Agnieszka Wójcik, Anna
Pyszora (red. nauk.)

Jurek Olszewski
(red. nauk.)
Cena 119 zł

Fizjoterapia ogólna
Jerzy E. Kiwerski
Katarzyna Włodarczyk
(współpr.)
Cena 59 zł

Fizykoterapia
Tadeusz Mika,
Wojciech Kasprzak
Cena 72,45 zł

Gerokinezjologia
Nauka i praktyka
aktywności fizycznej
w wieku starszym
Wiesław Osiński

Cena 95 zł

Cena 119 zł

Fizjoterapia
w pediatrii

Kinesiotaping

Włodzimierz Kuliński,
Krzysztof Zeman
(red. nauk.)
Teresa Orlik (współpr.)
Cena 109 zł

Fizjoterapia
w psychiatrii
Antoni Florkowski
(red. nauk.)

Rozwiązania
wybranych problemów
funkcjonalnych
Emilia Mikołajewska
Cena 39 zł

Kinezyterapia
Kazimiera Milanowska
Cena 69 zł

Cena 79 zł

Klinimetria
w neurorehabilitacji

Fizjoterapia
w reumatologii

Ocena wyników
rehabilitacji
neurologicznej

Krystyna Księżopolska-Orłowska (red. nauk.)
Cena 99 zł

REHABILITACJA MEDYCZNA
· FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia po
mastektomii

Józef Opara
Cena 83 zł
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Medycyna sportowa

Neurorehabilitacja

Anna Jegier, Krystyna
Nazar, Artur Dziak

Zaopatrzenie
ortopedyczne

Cena 138 zł

Emilia Mikołajewska

Medycyna sportowa

REHABILITACJA MEDYCZNA
· FIZJOTERAPIA

Współczesne metody
diagnostyki i leczenia
Patrick J. McMahon
(red. nauk.)
Cena 115,50 zł

Metoda NDT Bobath
w neurorehabilitacji
osób dorosłych
Emilia Mikołajewska
Cena 59 zł

Cena 47,25 zł

Podstawy masażu
leczniczego
Zygmunt Prochowicz
Cena 41 zł

Podstawy
rehabilitacji
dla studentów
medycyny
Zdzisława Wrzosek,
Janusz Bolanowski
(red. nauk.)

Rehabilitacja
neurologiczna
Przypadki kliniczne
Tarek A.-Z. K. Gaber
Cena 56,70 zł

Rehabilitacja
w chorobach dzieci
i młodzieży
Diagnostyka funkcjonalna,
programowanie
rehabilitacji,
metody leczenia
fizjoterapeutycznego
Iwona Maciąg-Tymecka
(red. nauk.)
Cena 59 zł

Cena 99 zł

Rozgrzewka

Gilles Péninou, Serge Tixa

Rehabilitacja
medyczna

Jan Chmura

Cena 89 zł

Jerzy Kiwerski (red. nauk.)

Napięcia mięśniowe
Od diagnostyki do
leczenia

Podstawy fizjologiczne
i zastosowanie praktyczne
Cena 99 zł

Cena 139 zł

Seria Delavier
Atlas treningu
siłowego
Frédéric Delavier
Cena 89 zł

Mięśnie brzucha
Atlas ćwiczeń
Frédéric Delavier,
Michael Gundill
Cena 99 zł

Modelowanie
sylwetki
Atlas ćwiczeń dla kobiet
Frédéric Delavier

Modelowanie
sylwetki metodą
Delaviera tom 1
Ćwiczenia i programy
domowego treningu
siłowego
Frédéric Delavier,
Michael Gundill
Cena 109 zł

Modelowanie
sylwetki metodą
Delaviera tom 2
Ćwiczenia i programy
treningu siłowego
Frédéric Delavier,
Michael Gundill
Cena 129 zł
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Stretching
Ilustrowany przewodnik
Jean-Pierre Clemenceau,
Frédéric Delavier,
Michael Gundill
Cena 99 zł

Trening mięśni
ramion
Atlas ćwiczeń
Frédéric Delavier,
Michael Gundill
Cena 109 zł

Postępy reumatologii klinicznej
Irena Zimmermann-Górska (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 464, opr. miękka
Osiągnięcia w dziedzinie reumatologii w ciągu ostatnich lat są bardzo znaczne.
Wiążą się zarówno z diagnostyką, jak i coraz większymi możliwościami leczenia. Prezentowana książka ma za zadanie ujęcie wszystkich nowych wiadomości
w zwięzły i praktyczny sposób.
W publikacji omówiono najnowsze metody badań diagnostycznych i kryteria klasyfikacyjne chorób oraz zalecenia Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR) i Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego (ACR).
Czytelnicy znajdą w publikacji nie tylko wiedzę opartą na dowodach naukowych,
lecz również wskazówki postępowania w sytuacjach niestandardowych, wynikające z osobistych doświadczeń Autorów.

REUMATOLOGIA

Cena 149 zł

Praktyczne kompendium z reumatologii z pewnością będzie przydatne
w codziennej praktyce lekarskiej zarówno reumatologów, internistów, jak i lekarzy innych specjalności.

Reumatologia w praktyce lekarskiej / maj – Warszawa / czerwiec – Gdańsk /
wrzesień – Katowice
Zobacz więcej: www.instytutpwn.pl
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sierpień 2015

Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty
Maciej Gibiński, Wanda Konty-Gibińska, Joanna Gibińska-Styła
Wyd. I, 2015, s. ok. 160, opr. miękka

STOMATOLOGIA

Cena 49 zł
Publikacja niezbędna w codziennej praktyce lekarza dentysty. W książce
uwzględniono znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Omówiono również administracyjne aspekty prowadzenia
dokumentacji w podmiocie udzielającym świadczeń medycznych, a także aspekty
prawne, przechowywanie, udostępnianie oraz zasady kontroli dokumentacji.

Implanty dentystyczne
Procedury laboratoryjne krok po kroku
Carl Drago, Thomas Peterson
Red. nauk. wyd. pol. Piotr Malara
(Implant Laboratory Procedurs . A Step-by-Step Guide)
Tłum. Krystyna Kwinto
Wyd. I, 2014, s. ok. 316, il. ok. 930, opr. miękka
Cena 239 zł
Diagnostyka, planowanie leczenia oraz wykonawstwo różnych typów uzupełnień implantoprotetycznych odgrywają decydującą rolę w procesie leczenia.
Publikacja przedstawia praktyczne podejście do tematyki laboratoryjnego wykonawstwa prac protetycznych w oparciu o konkretne przykłady kliniczne. Opisuje
stosowane w protetyce implantologicznej technologie, np. komputeowe wspomaganie projektowania i wykonania konstrukcji protetycznych. Całość wiedzy
podana w formie krok po kroku oraz bogata dokumentacja fotograficzna ułatwiają poznanie i wprowadzenie do praktyki technik przedstawionych w książce.
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Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Zarys kliniczny
Zbigniew Jańczuk, Urszula Kaczmarek, Mariusz Lipski (red. nauk.)
Wyd. IV, 2014, s. 536, il. 334, opr. miękka
Oddajemy do rąk Czytelnika zmienione i rozszerzone wydanie znakomitego podręcznika z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji. Publikacja została
wzbogacona o nowy rozdział poświęcony izolacji pola zabiegowego. A rozdziały
dotyczące leczenia endodontycznego oraz materiałów stosowanych w leczeniu
zachowawczym zostały napisane na nowo. W obecnym wydaniu Czytelnik znajdzie aktualne wiadomości z zakresu m.in.: technik i metod wykorzystywanych
w stomatologii do diagnostyki, leczenia i profilaktyki, chorób niepróchniczych
zębów, próchnicy, chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, resorpcji
zębów, zakażeń ogniskowych, gerostomatologii.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Dysfunkcja
czaszkowo-żuchwowa

Leszek Kryst (red. nauk.)

Od diagnozy – po szynę
zgryzową

Cena 159 zł

Choroby błony
śluzowej jamy ustnej
i przyzębia
Podręcznik dla studentów
stomatologii
Zbigniew Jańczuk,
Jadwiga Banach
Cena 89 zł

Choroby przyzębia
Zapobieganie,
diagnostyka i leczenie
Zbigniew Jańczuk
(red. nauk.)
Cena 59 zł

Pierre-Hubert Dupas
Cena 82,95 zł

Gnatofizjologia
stomatologiczna
Stanisław Majewski
Cena 59 zł

Modelowanie
w protetyce
dentystycznej
Andrzej Krocin,
Dorota Dargiewicz,
Małgorzata Grodner
Cena (książka + CD)
76,65 zł

STOMATOLOGIA

Cena 149 zł

Podręcznik
dla asystentek
i higienistek
stomatologicznych
Zbigniew Jańczuk
(red. nauk.)
Cena 109 zł

Protetyka
stomatologiczna
Podręcznik dla studentów
Eugeniusz Spiechowicz
Cena 147 zł

Radiologia
stomatologiczna
T. Katarzyna Różyło,
Ingrid Różyło-Kalinowska
Cena 169 zł
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STOMATOLOGIA

Zarys współczesnej
ortodoncji

Zdrowie jamy ustnej

Podręcznik dla studentów
i lekarzy dentystów

Ann Felton, Alison
Chapman, Simon Felton

Irena Karłowska
(red. nauk.)

Cena 99 zł

Cena 115 zł

TOKSYKOLOGIA

Toksykologia
współczesna
Witold Seńczuk
(red. nauk.)
Cena 184 zł

Urologia

UROLOGIA

Podręcznik dla studentów
medycyny
Andrzej Borkowski
(red. nauk.)
Cena 73 zł

WETERYNARIA

Anatomia i fizjologia
zwierząt domowych
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Klaus Loeffler
Cena 99 zł

Edukacja i promocja

Zdrowie publiczne
Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 416, opr. miękka
Rozwój medycyny to przede wszystkim nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, ale niezwykle istotne są również zagadnienia dotyczące edukacji
zdrowotnej, promocji zdrowia oraz zdrowia publicznego.W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się
one wokół koncepcji zdrowia w medycynie, standardów opieki, profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, opieki medycznej nad młodzieżą szkolną, promocji zdrowia oraz uregulowań prawnych. Publikacja adresowana do studentów
wydziałów nauk o zdrowiu oraz osób zajmujących się zdrowiem publicznym.

Epidemiologia
w zdrowiu
publicznym

Zarys współczesnej
promocji zdrowia

Jerzy Bzdęga, Anita
Gębska-Kuczerowska
(red. nauk.)

Cena 51,45 zł

Cena 103,95 zł

Danuta Cianciara

ZDROWIE PUBLICZNE

Cena 89 zł

Zdrowie publiczne
wyzwaniem dla
systemów zdrowia
XXI wieku
Andrzej Wojtczak
Cena 73 zł
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Indeks
#
250 badań laboratoryjnych
Kiedy zlecać. Jak interpretować 16

A
Adaptowana aktywność fizyczna
dla fizjoterapeutów 70
Alternatywne metody opieki
okołoporodowej 27
Analiza przypadków w ginekologii
i położnictwie
Kwartalnik 26
Analiza przypadków w pediatrii
Kwartalnik 52
Analiza przypadków
w pielęgniarstwie i położnictwie
Dwumiesięcznik 58
Anatomia człowieka 7
Anatomia człowieka
1500 pytań testowych 7
Anatomia człowieka
1200 pytań testowych
jednokrotnego wyboru 7
Anatomia człowieka. Repetytorium
Na podstawie „Anatomii człowieka”
A. Bochenka, M. Reichera 6
Anatomia człowieka tom 1-4
Podręcznik dla studentów
Tom 1. Anatomia ogólna. Ściany
tułowia 7
Tom 2. Kończyna górna.
Kończyna dolna 7
Tom 3. Układy narządów
wewnętrznych. Jama klatki
piersiowej. Jama brzuszna.
Jama miednicy 7
Tom 4. Szyja. Głowa. Mózgowie
7
Anatomia człowieka tom 1-5
Tom 1. Anatomia ogólna. Kości.
Stawy i więzadła. Mięśnie 7
Tom 2. Układ trawienny.
Układ oddechowy. Układ
moczowo-płciowy. Układ
wewnątrzwydzielniczy 7
Tom 3. Układ naczyniowy 7
Tom 4. Ośrodkowy układ nerwowy
7
Tom 5. Układ nerwowy obwodowy.
Układ nerwowy autonomiczny.
Powłoka wspólna. Narządy
zmysłów 7
Anatomia i fizjologia człowieka 7
Anatomia i fizjologia zwierząt
domowych 80
Anatomia kliniczna głowy i szyi 7
Anatomia układu ruchu
z elementami diagnostyki
reumatologicznej
Kompendium 74
Anatomia ultrasonograficzna
Kolorowy atlas 66
Anestezja ambulatoryjna 9
Anestezjologia
Ciekawe przypadki kliniczne 8
Anestezjologia i intensywna opieka
Klinika i pielęgniarstwo 59
Anestezjologia i intensywna terapia
Podręcznik dla studentów
medycyny 9
Podręcznik dla wydziałów
medycznych 8
Anestezjologia i intensywna terapia
położnicza 9

Angielski w praktyce opiekuna
osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych 31
Angielski w praktyce ratownika
medycznego 31
Antropomotoryka
Przewodnik do ćwiczeń 74
Teoria motoryczności człowieka
w zarysie 74
Antybiotyki w medycynie rodzinnej
40
Astma oskrzelowa 64
Atlas anatomii
Fotograficzne studium ciała
człowieka 7
Tablice 7
Atlas anatomii palpacyjnej tom
1-2 74
Atlas funkcjonalny mózgu 66
Atlas patologii złośliwych
nowotworów skóry 13
Atlas treningu siłowego 76
Atlas zabiegów stawowych
w osteopatii kończyn 74

B
Badania laboratoryjne
Zakres norm i interpretacja 16
Badanie fizykalne w pielęgniarstwie
59
Badanie podmiotowe
i przedmiotowe w pediatrii 53
Badanie układu mięśniowo-szkieletowego
Podręcznik dla studentów 74
Bandażowanie 59
Biochemia Harpera
Ilustrowana 9
Biofizyka 9
Biomechanika kliniczna
Podręcznik dla studentów
medycyny i fizjoterapii 74

C
Chemia analityczna tom 1-2
Podręcznik dla studentów 9
Chemia leków 9
Chemia organiczna
Krótki kurs 9
Chirurgia
Repetytorium 12
Chirurgia dróg żółciowych i wątroby
tom 1 12
Chirurgia dróg żółciowych i wątroby
tom 2 12
Chirurgia dziecięca 11
Chirurgia kolorektalna 12
Chirurgia szczękowo-twarzowa 79
Chirurgia tom 1-2 12
Choroby błony śluzowej jamy ustnej
i przyzębia
Podręcznik dla studentów
stomatologii 79
Choroby chirurgiczne 12
Choroby przyzębia
Zapobieganie, diagnostyka
i leczenie 79
Choroby skóry 40
Choroby skóry i choroby
przenoszone drogą płciową 14
Choroby wieku dziecięcego 53
Choroby wieku podeszłego 40
Choroby zakaźne i pasożytnicze 13
Choroby zakaźne u dzieci 13, 53
Choroby zakaźne układu
nerwowego 42
Ćwiczenia propriocepcji
w rehabilitacji 71

D
Dawkowanie leków u noworodków,
dzieci i młodzieży 53
Demencja
Trafna diagnoza 44
Depresja wieku podeszłego 63
Dermatologia 14
Deutsch für Krankenpflege und
Hebammenkunde 31
Deutsch für Mediziner 31
Deutsch für Zahnmediziner 31
Diagnostyka funkcjonalna
w fizjoterapii 74
Diagnostyka i leczenie chorób
nadnerczy 12
Diagnostyka labolatoryjna 16
Diagnostyka obrazowa narządu
ruchu dla fizjoterapeutów 69
Diagnostyka obrazowa. Płuca
i śródpiersie 66
Diagnostyka obrazowa
Serce i duże naczynia 64
Diagnostyka obrazowa
Układ moczowo-płciowy,
gruczoł piersiowy i gruczoły
wewnętrznego wydzielania 65
Diagnostyka obrazowa. Układ
nerwowy ośrodkowy 66
Diagnostyka obrazowa. Układ
trawienny 66
Diagnostyka prenatalna w praktyce
22
Diagnozy i interwencje
pielęgniarskie 59
Dieta bezglutenowa: co wybrać? 17
Dietetyka
Żywienie zdrowego i chorego
człowieka 17
Dietoterapia 18
Dokumentacja medyczna
w praktyce lekarza dentysty 78
Dokumentacja medyczna w praktyce
pielęgniarki i położnej 55
Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa
Od diagnozy – po szynę zgryzową 79

E
Edukacja zdrowotna w praktyce
pielęgniarskiej 56
Ekspozycja zawodowa w praktyce
59
Elementy fizjoterapii
Fizykoterapia dla praktyków 74
Embriologia 18
Embriologia medyczna
Ilustrowany podręcznik 18
Endokrynologia ciąży 27
English for Beauty Therapists 31
English for Dentistry 31
English for Medicine 31
English for Nurses 31
English for Paramedics 31
English for Pharmacists 31
English for Physiotherapy 31
English for Public Health 31
English in Medical Practice 32
English in Medicine 32
Epidemiologia w zdrowiu
publicznym 81
Etyka lekarska 21
Etyka medyczna z elementami
filozofii 21

F
Farmacja praktyczna 20
Farmacja stosowana
Podręcznik dla studentów farmacji 20

Farmacja stosowana
Technologia postaci leku 19
Farmakodynamika tom 1-2
Podręcznik dla studentów farmacji
20
Farmakologia 56
Farmakologia 21
Farmakologia
Repetytorium 20
Farmakologia tom 1-2
Podstawy farmakoterapii 21
Farmakoterapia dzieci i młodzieży 53
Fitoterapia i leki roślinne 21
Fizjologia 22
Fizjologia człowieka
Podręcznik dla studentów
kierunków medycznych
i wychowania fizycznego 22
Fizjologia człowieka w zarysie 22
Fizjologia wysiłku i treningu
fizycznego 22
Fizjologiczne podstawy wysiłku
fizycznego 22
Fizjoterapia kliniczna 74
Fizjoterapia ogólna 75
Fizjoterapia po mastektomii
Leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie
protetyczne 75
Fizjoterapia w chirurgii 75
Fizjoterapia w chorobach
wewnętrznych 75
Fizjoterapia w geriatrii 75
Atlas ćwiczeń 75
Fizjoterapia w ginekologii
i położnictwie 75
Fizjoterapia w kosmetologii
i medycynie estetycznej 75
Fizjoterapia w neurologii
i neurochirurgii 75
Fizjoterapia w onkologii 75
Fizjoterapia w opiece paliatywnej
75
Fizjoterapia w ortopedii 72
Fizjoterapia w pediatrii 75
Fizjoterapia w psychiatrii 75
Fizjoterapia w reumatologii 75
Fizjoterapia w wybranych
dziedzinach medycyny
Kompendium 75
Fizykoterapia 75

G
Genetyka medyczna 22
Geriatria i pielęgniarstwo
geriatryczne 59
Gerokinezjologia
Nauka i praktyka aktywności
fizycznej w wieku starszym 75
Ginekologia estetyczna 24
Gnatofizjologia stomatologiczna 79
Guzy śródpiersia 46

H
Histologia
Fiszki 29
Histologia 29
Homoseksualizm 50

I
Ilustrowana anatomia człowieka
Feneisa 7
Ilustrowana fizjologia człowieka 22
Implanty dentystyczne
Procedury laboratoryjne krok po
kroku 78
Intensywna terapia
Najważniejsze zagadnienia 9

Intensywna terapia i wybrane
zagadnienia medycyny
ratunkowej
Repetytorium 39
Interakcje leków w praktyce
klinicznej 21
Interesujące przypadki
internistyczne 40
Interesujące przypadki
neurologiczne 45
Interna w 5 dni 13
Interpretacja EKG 33

J
Jak skutecznie rozmawiać
z pacjentem i jego rodziną?
Praktyka lekarza rodzinnego 40
Język angielski dla pielęgniarek
Kurs podstawowy 32

K
Kinesiotaping
Rozwiązania wybranych
problemów funkcjonalnych 75
Kinezyterapia 75
Klinimetria w neurorehabilitacji
Ocena wyników rehabilitacji
neurologicznej 75
Kompendium farmakologii 21
Kompendium ortopedii 49
Kompendium psychiatrii,
psychoterapii, medycyny
psychosomatycznej 63
Kompendium traumatologii 49
Kosmetologia i farmakologia skóry
35
Kosmetologia pielęgnacyjna
i lekarska 35

L
Leczenie bólu 9
Leczenie osobistą pompą
insulinową
Podręcznik dla pielęgniarek
i położnych 54
Leczenie ran przewlekłych 59
Leczenie ran w praktyce 59
Leki w intensywnej terapii od A do Z
9
Leki w ratownictwie medycznym 37
Lingua Latina ad usum medicinae
studentium 32
Lingua Latina medicinalis
Ćwiczenia z terminologii medycznej
32
Lingua Latina medicinalis 32

M
Mały atlas anatomiczny 6
Medycyna estetyczna
i kosmetologia 34
Medycyna jamy ustnej 14
Medycyna paliatywna 35
Medycyna ratunkowa i katastrof
Podręcznik dla studentów uczelni
medycznych 39
Medycyna ratunkowa na dyżurze 39
Medycyna rodzinna
Repetytorium 40
Medycyna sportowa 76
Współczesne metody diagnostyki
i leczenia 76
Medyczne czynności ratunkowe 38
Medyczne laboratorium
diagnostyczne
Metodyka i aparatura 16

Metoda NDT Bobath
w neurorehabilitacji osób
dorosłych 76
Metodologia badań
w pielęgniarstwie 59
Międzynarodowa Klasyfikacja
Praktyki Pielęgniarskiej - ICNP®
w praktyce pielęgniarskiej 57
Mięśnie brzucha
Atlas ćwiczeń 76
Mikrobiologia lekarska 41
Mikrobiologia w kosmetologii 35
Modele opieki pielęgniarskiej nad
chorym dorosłym 59
Modele opieki pielęgniarskiej
nad dzieckiem z chorobą ostrą
i zagrażającą życiu 59
Modele pielęgnowania dziecka
przewlekle chorego
Podręcznik dla studiów
medycznych 59
Modelowanie sylwetki
Atlas ćwiczeń dla kobiet 76
Modelowanie sylwetki metodą
Delaviera tom 1
Ćwiczenia i programy domowego
treningu siłowego 76
Modelowanie sylwetki metodą
Delaviera tom 2
Ćwiczenia i programy treningu
siłowego 76
Modelowanie w protetyce
dentystycznej 79

N
Napięcia mięśniowe
Od diagnostyki do leczenia 76
Narkomania
Podręcznik dla nauczycieli,
wychowawców i rodziców 50
Neonatologia 50
Praktyczne umiejętności w opiece
nad noworodkiem 24
Neurologia
Kompendium 43
Neurologia praktyczna 45
Neurologia tom 1-2
Podręcznik dla studentów
medycyny 45
Neuropsychologia medyczna
tom 1 43
Neuropsychologia medyczna
tom 2 44
Neurorehabilitacja
Zaopatrzenie ortopedyczne 76
Niedożywienie związane z chorobą
Zapobieganie. Leczenie 18
Niemiecki w praktyce ratownika
medycznego 32
Normy żywienia człowieka
Podstawy prewencji otyłości
i chorób niezakaźnych 18
Noworodek i jego rodzina
Praktyka położnicza 28

O
Objawy chorób wewnętrznych
Podręcznik dla studentów 13
Onkologia w praktyce 40
Opieka nad dzieckiem w wybranych
chorobach chirurgicznych 59
Opieka nad kobietą ciężarną 27
Opieka nad noworodkiem 27
Opieka nad osobami przewlekle
chorymi, w wieku podeszłym
i niesamodzielnymi
Podręcznik dla opiekunów
medycznych 59

Opieka nad wcześniakiem 27
Opieka paliatywna 40
Opieka położnicza nad pacjentkami
niepełnosprawnymi 28
Opieka przedkoncepcyjna 27
Opiekun medyczny w praktyce 59
Ortopedia Duttona tom 1-4
Ortopedia Duttona tom 1
Anatomia. Biomechanika.
Kinezjologia 73
Ortopedia Duttona tom 2
Obręcz barkowa. Łokieć.
Przedramię. Nadgarstek
i ręka 73
Ortopedia Duttona tom 3
Staw biodrowy. Staw kolanowy.
Stopa.Stawy stopy 73
Ortopedia Duttona tom 4
Kręgosłup. Żebra. Obręcz
biodrowa 73
Ortopedia i traumatologia tom 1-2
49
Osoba ciężko chora lub
niepełnosprawna w domu
Poradnik dla opiekunów 60
Ostre stany zagrożenia życia
w chorobach wewnętrznych 41
Ostre zatrucia 40
Ostry dyżur chirurgiczny 12

P
Pacjent na oddziale
psychiatrycznym
Wskazówki praktyczne 63
Padaczka
Diagnostyka różnicowa
padaczkowych
i niepadaczkowych incydentów
napadowych 42
Patofizjologia człowieka 49
Patofizjologia tom 1-2 49
Patomorfologia kliniczna
Podręcznik dla studentów 49
Pedagogika 60
Pediatria
Pytania i odpowiedzi 54
Pediatria i pielęgniarstwo
pediatryczne 60
Pediatria Nelsona
Leczenie zakażeń 53
Pediatria tom 1-2 54
Pielęgniarstwo 60
Ćwiczenia tom 1-2 60
Pielęgniarstwo diabetologiczne 60
Pielęgniarstwo hematologiczne 55
Pielęgniarstwo internistyczne 60
Pielęgniarstwo kardiologiczne 60
Pielęgniarstwo nefrologiczne 60
Pielęgniarstwo neurologiczne 60
Pielęgniarstwo pediatryczne 60
Pielęgniarstwo psychiatryczne 60
Pielęgniarstwo ratunkowe 60
Pielęgniarstwo transkulturowe 60
Pielęgniarstwo we współczesnym
położnictwie i ginekologii 60
Pielęgniarstwo w opiece
długoterminowej 60
Pierwsza pomoc 39
Pobieranie narządów jamy
brzusznej do przeszczepów 12
Podręcznik dla asystentek
i higienistek stomatologicznych
79
Podręcznik pierwszej pomocy 39
Podręczny atlas ultrasonografii
w stanach nagłych 66
Podręczny słownik medyczny
angielsko-polski i polsko-angielski 32

Podręczny słownik medyczny
polsko-niemiecki i niemiecko-polski 32
Podręczny słownik medyczny
polsko-rosyjski i rosyjsko-polski
32
Podstawy kompleksowej
rehabilitacji kardiologicznej 67
Podstawy masażu leczniczego 76
Podstawy patologii 49
Podstawy pielęgniarstwa
chirurgicznego 61
Podstawy pielęgniarstwa
psychiatrycznego 61
Podstawy pielęgniarstwa tom 1
Założenia teoretyczne 61
Podstawy pielęgniarstwa tom 2
Wybrane działania pielęgniarskie
61
Podstawy rehabilitacji dla
studentów medycyny 76
Podstawy seksuologii 50
Położna
Nauka i Praktyka. Kwartalnik 27
Położna w systemie prawnym
Prawo dla położnych 28
Położnictwo
Ćwiczenia 29
Położnictwo i ginekologia
Repetytorium 29
Położnictwo i ginekologia tom 1-2 29
Położnictwo i ginekologia tom 1-2
Podręcznik dla studentów
medycyny 23
Położnictwo praktyczne i operacje
położnicze 29
Położnictwo tom 1-4
Tom 1. Fizjologia ciąży 28
Tom 2. Medycyna matczyno-płodowa 28
Tom 3. Operacje w położnictwie 28
Tom 4. Diagnostyka biofizyczna
i biochemiczna w medycynie
perinatalnej 28
Poradnik Pielęgnacyjny
Noworodek i Niemowlę
Rocznik 53
Postać leku
Optymalizacja leków doustnych
i do oczu w nowoczesnej
technologii farmaceutycznej 20
Postępowanie dietetyczne
w niedożywieniu 18
Postępowanie lekarzy rodzinnych
w wybranych stanach nagłych
41
Postępowanie przedszpitalne
w obrażeniach ciała 36
Postępowanie w obrażeniach ciała
w praktyce SOR 37
Postępy reumatologii klinicznej 77
Powikłania chirurgii onkologicznej
Występowanie. Leczenie 11
Praktyczna kosmetologia krok po
kroku
Kosmetologia twarzy 34
Praktyczna opieka diabetologiczna
15
Praktyczne obliczenia
farmaceutyczne 20
Praktyczny angielski dla
pielęgniarki 32
Praktyczny niemiecki dla położnych
Poradnik językowy 32
Praktyka zawodowa 27
Problemy kardiologiczne
w praktyce lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej 41
Problemy wielokulturowości
w medycynie 61

Procedury pielęgniarskie 61
Procedury pielęgniarskie
w chirurgii 61
Procedury zabiegowe 61
Programowanie rehabilitacji
w oparciu o profil funkcjonowania
klasyfikacji ICF 69
Promocja tom 2
Promocja zdrowia w praktyce
pielęgniarki i położnej 61
Promocja zdrowia tom 1
Teoretyczne podstawy promocji
zdrowia 61
Protetyka stomatologiczna
Podręcznik dla studentów 79
Prowadzenie porodu 27
Przewlekle chory w domu - gdzie
szukać pomocy? 61
Psychiatria
Podręcznik dla studentów 63
Podręcznik dla studentów
medycyny 63
Repetytorium 63
Psychiatria dzieci i młodzieży 63
Psychiatria w praktyce ratownika
medycznego 39
Psychologia w położnictwie
i ginekologii 27
Psychoonkologia w praktyce
klinicznej 63

R
Radiologia. Diagnostyka obrazowa.
RTG, TK, USG i MR 65
Radiologia interwencyjna
w leczeniu chorób u kobiet 66
Radiologia stomatologiczna 79
Rak wątrobowokomórkowy 46
Receptura apteczna 19
Rehabilitacja
Nauka chodu 67
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób
niepełnosprawnych 61
Rehabilitacja medyczna 76
Rehabilitacja neurologiczna
Przypadki kliniczne 76
Rehabilitacja osób z zaburzeniami
funkcji poznawczych
300 ćwiczeń 68
Rehabilitacja w chorobach dzieci
i młodzieży
Diagnostyka funkcjonalna,
programowanie rehabilitacji,
metody leczenia
fizjoterapeutycznego 76
Repetytorium z pielęgniarstwa 61
Retinopatia wcześniaków 51
Rodzice Ciąża Niemowlę
Półrocznik 53
Rośliny w kosmetyce i kosmetologii
przeciwstarzeniowej 35
Rozgrzewka
Podstawy fizjologiczne
i zastosowanie praktyczne 76
Ryzyko samobójstwa u młodzieży
Diagnoza. Terapia. Profilaktyka 62

S
Seksualność człowieka
z niepełnosprawnością
intelektualną a rodzina 49
Seksuologia sądowa 50
Słownik fizjoterapii
Mianownictwo polsko-angielskie
i angielsko-polskie z definicjami
74
Standardy anestezjologicznej opieki
pielęgniarskiej 57

Standardy i procedury
pielęgnowania chorych
w stanach zagrożenia życia 61
Stany naglące u noworodka 54
Stany nagłe
Podstawowe procedury zabiegowe
39
Stany nagłe u dzieci 38
Stany nagłe w neurologii
Od objawu do rozpoznania 45
Stany nagłe w okresie
okołoporodowym 27
Stany nagłe w psychiatrii
Podręcznik psychiatrii ratunkowej 63
Stany zagrożenia życia u dzieci 54
Stany zagrożenia życia w neurologii
klinicznej 45
Stomatologia zachowawcza
z endodoncją
Zarys kliniczny 79
Stretching
Ilustrowany przewodnik 76
Stwardnienie rozsiane 45
Sygnały alarmowe u chorych i pilne
decyzje lekarzy POZ 13
Sytuacje kliniczne w położnictwie 23
Szczepienia ochronne
Obowiązkowe i zalecane od A do Z
52
Szybka diagnoza w ortopedii 49

T
Taktyczne ratownictwo medyczne 36
Technik usług kosmetycznych 33
Przygotowanie do egzaminu 35
Testy kliniczne w badaniu kości,
stawów i mięśni
Badanie. Objawy. Testy 48
Testy spiroergometryczne
w praktyce klinicznej 64
Toksykologia współczesna 80
Trening mięśni ramion
Atlas ćwiczeń 76
Trudne diagnozy psychiatryczne
Analiza przypadków 63

U
Udany poród
Jak wcześnie zapobiec dystocji i ją
leczyć 25
Ultrasonografia dla położnych 26
Ultrasonografia jamy brzusznej
Krok po kroku 66
Ultrasonografia zabiegowa 66
Urazy głowy
Ujęcie międzydyscyplinarne 12
Uregulowania prawne dotyczące
wykonywania zawodu
pielęgniarki 61
Urologia
Podręcznik dla studentów
medycyny 80

V
Vademecum medycyny
wewnętrznej 12
Vademecum psychoterapeuty 64
Vademecum terapeuty rodzinnego
64

W
Wady postawy. Reedukacja
posturalna 68
Wartość odżywcza wybranych
produktów spożywczych
i typowych potraw 18

Wczesne postępowanie medyczne
w katastrofach
Podręcznik dla ratowników
medycznych 39
Wellness, SPA, Anty-Aging 35
Wiktora Degi ortopedia
i rehabilitacja
Wybrane zagadnienia z zakresu
chorób i urazów narządu ruchu
dla studentów i lekarzy 47
Wlewy podskórne 61
Wprowadzenie do diagnozy
pielęgniarskiej 61
Wskazania do badań obrazowych 13
Wstrzyknięcia domięśniowe 62
Wstrzyknięcia śródskórne,
podskórne, domięśniowe
i dożylne 62
Wybrane zagadnienia medycyny
sportowej 40
Wzorce protokołów operacyjnych
w chirurgii ogólnej i naczyniowej
10

Z
Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp
35
Zaburzenia emocjonalne
i behawioralne u dzieci 51
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej 13
Zaburzenia krzepnięcia krwi dla
anestezjologów 9
Zakażenia szpitalne
Podręcznik dla zespołów kontroli
zakażeń 13
Zakażenia szpitalne
Rocznik 58
Zakrzepy i zatory 33
Zarys anatomii człowieka 7
Zarys dziejów chirurgii polskiej 30
Zarys dziejów medycyny w Polsce
tom 1-3
Tom 1 30
Tom 2 30
Tom 3 30
Zarys psychiatrii 64
Zarys współczesnej ortodoncji
Podręcznik dla studentów i lekarzy
dentystów 80
Zarys współczesnej promocji
zdrowia 81
Zarządzanie w pielęgniarstwie 62
Zastosowanie osobistych pomp
insulinowych w leczeniu chorych
na cukrzycę 15
Zdrowie jamy ustnej
Edukacja i promocja 80
Zdrowie publiczne 81
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla
systemów zdrowia XXI wieku 81
Zespół bólowy miednicy mniejszej
Problem interdyscyplinarny 29
Zespół stopy cukrzycowej 15
Zespół Sudecka / algodystrofia /
CRPS: diagnostyka i leczenie 47
Złamania dalszego końca kości
promieniowej
Diagnostyka i leczenie 48
Znieczulenie regionalne i blokady
nerwów z wykorzystaniem
ultrasonografii 66
Żywienie
Wpływ na zdrowie człowieka 18
Żywienie w sporcie 18

