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Wydawnictwo Lekarskie PZWL – lider wśród wydawców medycznych!

Od 71 lat nie szczędzimy energii, by dostarczać lekarzom i pracownikom 
opieki medycznej, studentom oraz wykładowcom najaktualniejszej wie-
dzy medycznej. Na dorobek wydawniczy PZWL zapracował cały zespół 
pokoleń wybitnych autorów i wydawców, dzięki którym do tej pory uka-
zało się ponad 14 tys. tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 
ponad 300 mln egzemplarzy. 

Publikacje PZWL cieszą się uznaniem wśród Czytelników, do których 
są adresowane: lekarzy, lekarzy dentystów i weterynarii, specjalistów 
rehabilitacji medycznej, medycyny ratunkowej, specjalistów medycyny 
estetycznej, farmaceutów, studentów, pielęgniarek, położnych, fizjotera-
peutów, ratowników medycznych, kosmetyczek, rodziców i pacjentów. 
Stawiając czoła rozwojowi nauk medycznych, zmianom form kształce-
nia oraz innowacjom w zakresie wykonywania zawodów medycznych 
Wydawnictwo przekazuje całemu środowisku najbardziej wartościową 
literaturę.

Atrakcyjne i przydatne treści PZWL udostępnia Czytelnikom na portalu 
medycyna.pzwl.pl. 

Zapraszamy do korzystania ze sprawdzonej i rzetelnej wiedzy.

http://medycyna.pzwl.pl/
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100 roślin w twojej kuchni
Maria Szustakowska-Chojnacka 
Wyd. I, 2015 (dodruk), s. 520, opr. miękka
cena 59 zł

Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów 
Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol, Bartosz Molik (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 288, il. 68, opr. miękka
cena 129 zł

Anatomia człowieka
Repetytorium
Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Ciszek, Krzysztof Krasucki 
Na podstawie „Anatomii człowieka” A. Bochenka i M. Reichera
Wyd. I, 2014, s. 740, il. 582, opr. twarda
cena 179 zł

Anestezjologia
Ciekawe przypadki kliniczne
John G. Brock-Utne
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Dariusz Kosson 
(red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2014, s. 192, opr. miękka
cena 109 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/podreczniki-medyczne/medycyna-naturalna/prd,100-roslin-w-twojej-kuchni,rid,250716.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,adaptowana-aktywnosc-fizyczna-dla-fizjoterapeutow,rid,240394.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki_podstawowe/fizjologia/prd,anatomia-czlowieka-repetytorium,rid,245587.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki_podstawowe/fizjologia/prd,anatomia-czlowieka-repetytorium,rid,245587.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,anestezjologia,rid,187063.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,anestezjologia,rid,187063.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/podreczniki-medyczne/medycyna-naturalna/prd,100-roslin-w-twojej-kuchni,rid,250716.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,adaptowana-aktywnosc-fizyczna-dla-fizjoterapeutow,rid,240394.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki_podstawowe/fizjologia/prd,anatomia-czlowieka-repetytorium,rid,245587.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,anestezjologia,rid,187063.html
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Nowości

Angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych 
i niepełnosprawnych
Anna Kierczak
Wyd. I, 2014, s. 662, opr. miękka
cena 69 zł

Atlas patologii złośliwych nowotworów skóry
Leszek Woźniak, Krzysztof Zieliński, Andrzej Kaszuba
Wyd. I, 2014, s. 148, il. 300, opr. twarda
cena 199 zł

Biofizyka 500 pytań testowych
Piotr Jeleń, Maria Sobol, Jakub Zieliński
Wyd. I, 2015, s. 132, opr. miękka
cena 39 zł

Choroby zakaźne układu nerwowego
Paweł P. Liberski, Wojciech Kozubski, Michael Katz (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. ok. 320, opr. miękka
cena 169 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-pielegniarek/geriatria/prd,angielski-w-praktyce-opiekuna-osob-starszych-chorych-i-niepelnosprawnych,rid,155708.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-pielegniarek/geriatria/prd,angielski-w-praktyce-opiekuna-osob-starszych-chorych-i-niepelnosprawnych,rid,155708.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-pielegniarek/geriatria/prd,angielski-w-praktyce-opiekuna-osob-starszych-chorych-i-niepelnosprawnych,rid,155708.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/onkologia/prd,atlas-patologii-zlosliwych-nowotworow-skory,rid,155752.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki_podstawowe/fizjologia/prd,biofizyka-500-pytan-testowych,rid,261396.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/choroby_zakazne/prd,choroby-zakazne-ukladu-nerwowego,rid,254109.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/onkologia/prd,atlas-patologii-zlosliwych-nowotworow-skory,rid,155752.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki_podstawowe/fizjologia/prd,biofizyka-500-pytan-testowych,rid,261396.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/choroby_zakazne/prd,choroby-zakazne-ukladu-nerwowego,rid,254109.html
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Diagnostyka obrazowa 
Serce i duże naczynia
Ilona Michałowska, Tomasz Hryniewiecki, Mariusz Furmanek (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 700, il. 1200, opr. twarda
cena 369 zł

Diagnostyka obrazowa 
Układ moczowo-płciowy, gruczoł piersiowy i gruczoły wewnętrznego 
wydzielania
Andrzej Cieszanowski (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 492, il. 1000, opr. twarda
cena 319 zł

Demencja
Trafna diagnoza
Serge Gauthier,  Pedro Rossa-Neto (red. nauk.)
Paweł P. Liberski, Tomasz Sobów (red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2014, s. 320, opr. miękka
cena 149 zł    

Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji 
Wanda Stryła, Adam M. Pogorzała
Wyd. I, 2014, s. 202, il. 568, opr. miękka
cena 79 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-obrazowa,rid,187089.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-obrazowa,rid,187089.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,cwiczenia-propriocepcji-w-rehabilitacji,rid,246357.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/psychiatria/prd,demencja,rid,10915.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-obrazowa,rid,187087.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-obrazowa,rid,187087.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-obrazowa,rid,187087.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-obrazowa,rid,187087.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/psychiatria/prd,demencja,rid,10915.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/psychiatria/prd,demencja,rid,10915.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,cwiczenia-propriocepcji-w-rehabilitacji,rid,246357.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-obrazowa,rid,187089.html
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Nowości

Diagnostyka obrazowa zapalnych chorób reumatycznych
Iwona Sudoł-Szopińska (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 264, il. 500, opr. miękka
cena 139 zł

Publikacja jest kompleksowym i  nowoczesnym opracowaniem przygotowanym przez 
zespół radiologów i klinicystów. 
Pierwsza część książki zawiera omówienie zmian widocznych na radiogramach w badaniu 
USG, MR, TK, scyntygrafii oraz PET. W drugiej części scharakteryzowano kilkadziesiąt jed-
nostek chorobowych zaliczanych do dwóch dużych grup chorób reumatycznych, tj. ukła-
dowych chorób tkanki łącznej i zapaleń kręgosłupa z towarzyszącym zapaleniem stawów 
obwodowych. 

Diagnostyka prenatalna USG/ECHO
Wady wymagające interwencji chirurgicznej
Maria Respondek-Liberska
Wyd. I, 2016, s. 152, il. 140, opr. miękka
cena 79 zł

Profesor Maria Respondek-Liberska wybitny specjalista z zakresu diagnostyki prenatal-
nej podzieliła się wieloletnim doświadczeniem w rozpoznawaniu wad płodu dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej. 
Publikacja adresowana jest do lekarzy różnych specjalności – położnika wykrywającego 
wadę w przesiewowym badaniu USG, lekarza diagnosty w ośrodku referencyjnym (dys-
ponującym różnymi technikami diagnostyki obrazowej i  cytogenetycznej), położnika 
odpowiedzialnego za bezpieczny poród noworodka, neonatologa, chirurga dziecięcego, 
genetyka, a także anestezjologa.

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-obrazowa-zapalnych-chorob-reumatycznych,rid,266121.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-prenatalna-usgecho,rid,266643.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-prenatalna-usgecho,rid,266643.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-obrazowa-zapalnych-chorob-reumatycznych,rid,266121.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-prenatalna-usgecho,rid,266643.html
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Diagnostyka prenatalna w praktyce
Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Mirosław Wielgoś (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 320, il. 200, opr. miękka
cena 129 zł

Dietetyka
Żywienie zdrowego i chorego człowieka
Helena Ciborowska, Anna Rudnicka
Wyd. IV, 2014, s. 660, il. 87, tab. 192, opr. miękka
cena 139 zł

Dieta bezglutenowa – co wybrać?
Hanna Kunachowicz (red. nauk.)
Wyd. II, 2015, s. 184, opr. miękka
cena 59,90 zł

Dieta ketogenna
Kiedy nie pomagają leki przeciwpadaczkowe
Magdalena Dudzińska
Centrum Zdrowia Dziecka poleca
Wyd. I, 2014, s. 212, opr. miękka
cena 45 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-prenatalna-w-praktyce,rid,262138.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/zywieniedietetyka/prd,dietetyka-zywienie-zdrowego-i-chorego-czlowieka,rid,242804.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/zywieniedietetyka/prd,dietetyka-zywienie-zdrowego-i-chorego-czlowieka,rid,242804.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,dieta-bezglutenowa-co-wybrac,rid,252989.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,dieta-ketogenna,rid,256501.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,dieta-ketogenna,rid,256501.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,diagnostyka-prenatalna-w-praktyce,rid,262138.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,dieta-bezglutenowa-co-wybrac,rid,252989.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,dieta-ketogenna,rid,256501.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/zywieniedietetyka/prd,dietetyka-zywienie-zdrowego-i-chorego-czlowieka,rid,242804.html
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Nowości

Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki 
i położnej 
Maciej Gibiński, Renata Ciemierz
Wyd. I, 2016, s. 202, opr. miękka
cena 49 zł

Publikacja niezbędna w codziennej praktyce pielęgniarki i położnej. 
W książce uwzględniono znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostyczno-
-terapeutycznym. 
Omówiono zasady prowadzenia dokumentacji w  podmiocie udzielającym świadczeń 
medycznych. Opisano również tematykę uzyskiwania zgody na leczenie, pobierania wła-
ściwych oświadczeń pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego), a także aspekty przecho-
wywania, udostępniania oraz zasady kontroli dokumentacji medycznej. Załączone wzory 
dokumentów będą doskonałą pomocą w pracy pielęgniarki i położnej.

Dietoterapia
Dariusz Włodarek, Ewa Lange, Lucyna Kozłowska
Wyd. I, 2014, s. 462, opr. miękka
cena 89 zł

Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty 
Maciej Gibiński, Wanda Konty-Gibińska, Joanna Gibińska-Styła
Wyd. I, 2015, s. 128, opr. miękka
cena 49 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,dokumentacja-medyczna-w-praktyce-pielegniarki-i-poloznej,rid,264846.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,dokumentacja-medyczna-w-praktyce-pielegniarki-i-poloznej,rid,264846.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,dokumentacja-medyczna-w-praktyce-pielegniarki-i-poloznej,rid,264846.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/zywieniedietetyka/prd,dietoterapia,rid,241554.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,dokumentacja-medyczna-w-praktyce-lekarza-dentysty,rid,256330.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/zywieniedietetyka/prd,dietoterapia,rid,241554.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,dokumentacja-medyczna-w-praktyce-lekarza-dentysty,rid,256330.html
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Dzieje medycyny w Polsce
Od czasów najdawniejszych do roku 1914
Tom 1
Wojciech Noszczyk (red. nauk.) 
Wyd. I, 2015, s. 552, il. 140, opr. twarda
cena 250 zł

Dzieje medycyny w Polsce
Lata 1914-1944
Tom 2
Wojciech Noszczyk, Jerzy Supady (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 690, il. 120, opr. twarda
cena 250 zł

Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej
Matylda Sierakowska, Irena Wrońska (red. nauk.)
Wyd.  I, 2014, s. 358, opr. miękka
cena 79 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,dzieje-medycyny-w-polsce-od-czasow-najdawniejszych-do-roku-1914-tom-1,rid,254345.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,dzieje-medycyny-w-polsce-od-czasow-najdawniejszych-do-roku-1914-tom-1,rid,254345.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,dzieje-medycyny-w-polsce-od-czasow-najdawniejszych-do-roku-1914-tom-1,rid,254345.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/zdrowie-publiczne/prd,dzieje-medycyny-w-polsce-lata-1914-1944-tom-2,rid,262898.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/zdrowie-publiczne/prd,dzieje-medycyny-w-polsce-lata-1914-1944-tom-2,rid,262898.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/zdrowie-publiczne/prd,dzieje-medycyny-w-polsce-lata-1914-1944-tom-2,rid,262898.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,edukacja-zdrowotna-w-praktyce-pielegniarskiej,rid,227704.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,dzieje-medycyny-w-polsce-od-czasow-najdawniejszych-do-roku-1914-tom-1,rid,254345.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/zdrowie-publiczne/prd,dzieje-medycyny-w-polsce-lata-1914-1944-tom-2,rid,262898.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,edukacja-zdrowotna-w-praktyce-pielegniarskiej,rid,227704.html
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Nowości

Encefalopatia wątrobowa 
Anatol Panasiuk (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 142, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 69 zł

Encefalopatia wątrobowa tozłożony problem zdrowotny towarzyszący często zaawanso-
wanym chorobom wątroby, wymagający odpowiedniej wiedzy medycznej do rozpozna-
nia oraz skutecznej terapii.  Problem interdyscyplinarny, z którym spotykają się lekarze 
medycyny rodzinnej, neurolodzy, psychiatrzy, geriatrzy, a przede wszystkim hepatolodzy 
i gastroenterolodzy. 
W kolejnych rozdziałach opisane są patogeneza, stopnie i postacie kliniczne, diagnostyka, 
leczenie farmakologiczne i dietetyczne oraz monitorowanie encefalopatii wątrobowej. 
Książka skierowana jest do szerokiego kręgu lekarzy spotykających się w swojej codziennej 
praktyce z tą chorobą, a także do studentów medycyny. 

Farmakologia 
Grażyna Rajtar-Cynke (red. nauk.)
Wyd. III, 2015, s. 524, opr. miękka
cena 109 zł

Fizjoterapia w ortopedii
Dariusz Białoszewski (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 338, opr. miękka
cena 129 zł
Dodatkowy materiał filmowy na stronie fizjoterapia.pzwl.pl – 86 filmów 
obrazujących testy kliniczne.

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/choroby-wewnetrzne/prd,encefalopatia-watrobowa,rid,266185.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/choroby-wewnetrzne/prd,encefalopatia-watrobowa,rid,266185.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,farmakologia,rid,261665.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,fizjoterapia-w-ortopedii,rid,245552.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,farmakologia,rid,261665.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,fizjoterapia-w-ortopedii,rid,245552.html
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Hematologia
kompendium
Grzegorz W. Basak, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek,  
Wiesław Wiktor Jędrzejczak (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 218, opr. miękka
cena 69 zł

Czy chłoniak może się rozlać?
Dokąd kroczy CRAB?
Czy płaszcz może zachorować?
Czy trombofilii powinno się zakazać? 
Czy talasemia może mieć stopień wojskowy?
Co świadczy o megalomanii megaloblastów?
Ile daje łącznie: „3 + 7”?
Gdzie leży Filadelfia?
Czy erytromelalgia to imię żeńskie?
Jak to jest, gdy zmutuje JAK?
Których węzłów nie można rozwiązać? 
Na te i inne nurtujące pytania Czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszej pozycji. 
dr hab. n. med. Grzegorz W. Basak

Ginekologia plastyczna
Małgorzata Uchman-Musielak
Wyd. I, 2015, s. 208, il. 620, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 89 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-studentow/hematologia/prd,hematologia-kompendium,rid,265784.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-studentow/hematologia/prd,hematologia-kompendium,rid,265784.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-studentow/hematologia/prd,hematologia-kompendium,rid,265784.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,ginekologia-plastyczna,rid,262137.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,ginekologia-plastyczna,rid,262137.html
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Nowości

HIV/AIDS
Anna Grzeszczuk
Wyd. I, 2014, s. 108, opr. miękka
cena 39 zł

Implanty dentystyczne
Procedury laboratoryjne krok po kroku
Carl Drago, Thomas Peterson     
Piotr Malara (red.nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2014, s. 316, il. 930, opr. miękka
cena 239 zł

Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną?
Praktyka lekarza rodzinnego
Ludmiła Marcinowicz, Sławomir Chlabicz (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 188, opr. miękka
cena 59 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/choroby_zakazne/prd,hivaids,rid,187050.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,implanty-dentystyczne,rid,155687.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,implanty-dentystyczne,rid,155687.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/medycyna-rodzinna/prd,jak-skutecznie-rozmawiac-z-pacjentem-i-jego-rodzina,rid,155697.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/medycyna-rodzinna/prd,jak-skutecznie-rozmawiac-z-pacjentem-i-jego-rodzina,rid,155697.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/choroby_zakazne/prd,hivaids,rid,187050.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,implanty-dentystyczne,rid,155687.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/medycyna-rodzinna/prd,jak-skutecznie-rozmawiac-z-pacjentem-i-jego-rodzina,rid,155697.html
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Kwalifikowana pierwsza pomoc
Dla jednostek współpracujących z systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne
Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 436, il. 250, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 79 zł

Pierwsze oraz tak szczegółowe i spójne opracowaniem dotyczące kwalifikowanej pierwszej 
pomocy dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. 
Głównym celem było wdrożenie w życie zalecenia WHO dotyczącego ujednolicenia postę-
powania w służbach odpowiadających za bezpieczeństwo obywateli i oparcie tych treści na 
faktach naukowych. Ciekawe, praktyczne przedstawienie tematów sprawia, że książka jest 
bardzo interesującą pozycją dotyczącą postępowania w fazie przedszpitalnej. 
Kluczowe tematy zostały opracowane przez cenione autorytety, a autorami poszczególnych 
rozdziałów są praktycy pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Są 
to między innymi przedstawiciele: Wojskowego Instytutu Medycznego, Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego, Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, Tatrzańskiego Pogotowia 
Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojskowego Inspek-
toratu Służby Zdrowia, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego oraz uczelni prowadzących kierunek ratownictwo medyczne. 
Odbiorcami książki są przedstawiciele wszystkich służb mających obowiązek udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy (straż pożarna, policja, służba więzienna, wojsko itd.), 
studenci ratownictwa medycznego, uczniowie szkół profilowanych, nauczyciele oraz 
ratownicy ochotnicy zrzeszeni w ramach organizacji społecznych (PCK, WOŚP).

Kompendium farmakologii
Waldemar Janiec (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 668, opr. miękka
cena 149 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/medycyna-ratunkowa/prd,kwalifikowana-pierwsza-pomoc,rid,264271.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/medycyna-ratunkowa/prd,kwalifikowana-pierwsza-pomoc,rid,264271.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/medycyna-ratunkowa/prd,kwalifikowana-pierwsza-pomoc,rid,264271.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/medycyna-ratunkowa/prd,kwalifikowana-pierwsza-pomoc,rid,264271.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/farmacja/prd,kompendium-farmakologii,rid,264272.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/farmacja/prd,kompendium-farmakologii,rid,264272.html
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Nowości

Leczenie osobistą pompą insulinową
Podręcznik dla pielęgniarek i położnych
Tomasz Klupa, Alicja Szewczyk (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 180, opr. miękka
cena 49 zł

Lekarz dentysta w systemie prawnym
Prawo dla lekarzy dentystów
Emilia Sarnacka
Wyd. I, 2014, s. 212, opr. miękka
cena 39 zł

Leki w ratownictwie medycznym
Jacek Kleszczyński, Marcin Zawadzki (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 352, opr. miękka
cena 69 zł

Mały atlas anatomiczny
Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Ciszek
Wyd. VI, 2015, s. 212, il. 164, opr. miękka
cena 49 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,leczenie-osobista-pompa-insulinowa,rid,254144.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,leczenie-osobista-pompa-insulinowa,rid,254144.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,lekarz-dentysta-w-systemie-prawnym,rid,187061.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,lekarz-dentysta-w-systemie-prawnym,rid,187061.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/inne-zawody-medyczne/ratownictwo-medyczne/prd,leki-w-ratownictwie-medycznym,rid,263638.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki_podstawowe/fizjologia/prd,maly-atlas-anatomiczny,rid,255703.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,leczenie-osobista-pompa-insulinowa,rid,254144.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,lekarz-dentysta-w-systemie-prawnym,rid,187061.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/inne-zawody-medyczne/ratownictwo-medyczne/prd,leki-w-ratownictwie-medycznym,rid,263638.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki_podstawowe/fizjologia/prd,maly-atlas-anatomiczny,rid,255703.html
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Medycyna estetyczna bez tajemnic
Marek Wasiluk
Wyd. I, 2016, s. 280, il. 300, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 69 zł

Medycyna estetyczna bez tajemnic to wciągająca opowieść o tajnikach poprawiania urody.
Znajdziemy w  niej przekrój problemów terapeutycznych i  nowoczesnych, skutecznych 
rozwiązań, wykorzystujących wieloletnie doświadczenia autora oraz  wypracowane przez 
niego własne metody zabiegowe.
Barwny i  zrozumiały język, opis prawdziwych przypadków, obszerny materiał zdjęciowy 
czyni z tej książki pierwsze w Polsce tak bogate kompendium wiedzy o medycynie este-
tycznej.
Dr Marek Wasiluk – specjalista medycyny estetycznej, ekspert w dziedzinie laseroterapii, 
prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych, twórca autorskich metod tera-
peutycznych przedstawia nowatorskie zabiegi i technologie. 
Pokazuje jak skutecznie można pozbyć się problemów – od blizn pooparzeniowych, wypa-
dających włosów, uporczywego tłuszczyku na boczkach po nieakceptowalne objawy sta-
rzenia skóry. 
Jak rozprawić się ze zmarszczkami na szyi, drugim podbródkiem i śladami upływu lat na 
twarzy? Jak skutecznie leczyć rozstępy i przebarwienia? 
Dr Marek Wasiluk stale udoskonala autorskie terapie, które pomagają pacjentkom 
i pacjentom czerpać satysfakcję z własnego ciała.

Medycyna estetyczna i kosmetologia
Kamila Padlewska
Wyd. I, 2014, s. 256, il. 80, opr. miękka
cena 119 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/kosmetyka-i-kosmetologia/prd,medycyna-estetyczna-bez-tajemnic,rid,263276.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/kosmetyka-i-kosmetologia/prd,medycyna-estetyczna-bez-tajemnic,rid,263276.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/dermatologia-i-wenerologia/literatura-specjalistyczna/prd,medycyna-estetyczna-i-kosmetologia,rid,155751.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/dermatologia-i-wenerologia/literatura-specjalistyczna/prd,medycyna-estetyczna-i-kosmetologia,rid,155751.html
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Nowości

Medycyna piękności
Maria Noszczyk
Wyd. I, 2016, s. 264, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 49 zł

„Piękno jest w każdym z nas” mówi Maria Noszczyk – autorka książki Medycyna piękności.
Autorka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem praktycznym stale pracuje naukowo 
i poszukuje dla swoich pacjentów najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań. 
W książce w przystępnej formie opisano najczęstsze problemy dermatologii estetycznej 
i chirurgii plastycznej, m.in. defekty skórne, zmiany urody związane z wiekiem, choroby 
włosów, zasady pielęgnowania ciała oraz metody zachowawczego i chirurgicznego popra-
wiania natury.  
To poradnik dla osób, które chcąc poprawić coś w swoim wyglądzie, poszukują informacji do 
kogo się zwrócić, czego oczekiwać i na co się w związku z różnymi zabiegami przygotować. 
Przekonaj się na czym polega piękno.

Medycyna paliatywna
Krystyna de Walden-Gałuszko, Aleksandra Ciałkowska-Rysz (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 488, opr. twarda
cena 129 zł

Medycyna podróży
kompendium
Krzysztof  Korzeniewski
Wyd. I, 2016, s. 328, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 119 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/dermatologia-i-wenerologia/prd,medycyna-pieknosci,rid,261663.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/dermatologia-i-wenerologia/prd,medycyna-pieknosci,rid,261663.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,medycyna-paliatywna,rid,260244.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/medycyna-rodzinna/prd,medycyna-podrozy-kompendium,rid,260243.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/medycyna-rodzinna/prd,medycyna-podrozy-kompendium,rid,260243.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,medycyna-paliatywna,rid,260244.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/medycyna-rodzinna/prd,medycyna-podrozy-kompendium,rid,260243.html
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Medyczne czynności ratunkowe
Przemysław Paciorek, Amelia Patrzała (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 352, opr. miękka
cena 89 zł

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej 
- ICNP® w praktyce pielęgniarskiej
Dorota Kilańska (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 224, opr. miękka
cena 69 zł

Mikrobiologia lekarska
Piotr Heczko, Marta Wróblewska, Agata Pietrzyk (red.nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 824, opr. miękka
cena 179 zł

Medyczne laboratorium diagnostyczne
Metodyka i aparatura
Bogdan Solnica, Krystyna Sztefko (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 370, il. 100, opr. miękka
cena 129 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-studentow/medycyna-ratunkowa/prd,medyczne-czynnosci-ratunkowe,rid,240732.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,miedzynarodowa-klasyfikacja-praktyki-pielegniarskiej-icnp-w-praktyce-pielegniarskiej,rid,245542.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,miedzynarodowa-klasyfikacja-praktyki-pielegniarskiej-icnp-w-praktyce-pielegniarskiej,rid,245542.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/choroby_zakazne/prd,mikrobiologia-lekarska,rid,195403.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,medyczne-laboratorium-diagnostyczne,rid,257423.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,medyczne-laboratorium-diagnostyczne,rid,257423.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-studentow/medycyna-ratunkowa/prd,medyczne-czynnosci-ratunkowe,rid,240732.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,miedzynarodowa-klasyfikacja-praktyki-pielegniarskiej-icnp-w-praktyce-pielegniarskiej,rid,245542.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,medyczne-laboratorium-diagnostyczne,rid,257423.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/choroby_zakazne/prd,mikrobiologia-lekarska,rid,195403.html
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Nowości

Neonatologia
Jerzy Szczapa (red. nauk.)
Wyd. II, 2015, s. 650, opr. miękka
cena 139 zł

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

Neurologia
kompendium
Wojciech Kozubski (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 514, il. 130, 54 tabele, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 99 zł

Neuropsychologia medyczna 
Tom 1
Carol L. Armstrong, Lisa Morrow (red. nauk.)
Michał Harciarek (red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2014, s. 484, opr. miękka
cena 139 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_poloznych/nauki-kierunkowe/pediatria/prd,neonatologia,rid,262139.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,neonatologia,rid,206563.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,neonatologia,rid,206563.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/neurologia/prd,neurologia,rid,155721.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/neurologia/prd,neurologia,rid,155721.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,neuropsychologia-medyczna-tom-1,rid,155771.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,neuropsychologia-medyczna-tom-1,rid,155771.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_poloznych/nauki-kierunkowe/pediatria/prd,neonatologia,rid,262139.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,neonatologia,rid,206563.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/neurologia/prd,neurologia,rid,155721.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,neuropsychologia-medyczna-tom-1,rid,155771.html
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Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe
Zasady fizyczne i możliwości diagnostyczne
Bolesław Gonet
Wyd. II, 2016, s. 128, opr. miękka
cena 49 zł

Autor omawia zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego, leżące u podstaw spektro-
skopii i tomografii NMR, metody skanowania i rekonstrukcji obrazu, budowę tomografu 
NMR, a także opisuje tomogramy różnych narządów, zarówno prawidłowe, jak i patolo-
giczne. Szczególną uwagę poświęca czasom relaksacji, bardzo ważnym z  biologicznego 
punktu widzenia.
II uaktualnione wydanie publikacji. W przystępny sposób przedstawia zagadnienia fizyczne 
i medyczne związane z obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym.

Neuropsychologia medyczna 
Tom 2
Carol L. Armstrong, Lisa Morrow (red. nauk.)
Michał Harciarek (red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2014, s. 484, opr. miękka
cena 139 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_poloznych/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,obrazowanie-magnetyczno-rezonansowe,rid,266119.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_poloznych/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,obrazowanie-magnetyczno-rezonansowe,rid,266119.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_poloznych/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,obrazowanie-magnetyczno-rezonansowe,rid,266119.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,neuropsychologia-medyczna-tom-2,rid,155772.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,neuropsychologia-medyczna-tom-2,rid,155772.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,neuropsychologia-medyczna-tom-2,rid,155772.html
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Nowości

Ortopedia Duttona 
Anatomia. Biomechanika. Kinezjologia
Tom 1
Mark Dutton
Wyd. I, 2014, s. 284, il. 76, opr. miękka
cena 89 zł

Ortopedia Duttona 
Obręcz barkowa. Łokieć. Przedramię, nadgarstek i ręka
Tom 2
Mark Dutton
Wyd. I, 2014, s. 272, il. 106, opr. miękka
cena 89 zł

Ortopedia Duttona 
Staw biodrowy. Staw kolanowy. Stopa i stawy stopy
Tom 3
Mark Dutton
Wyd. I, 2014, s. 288, il. 120, opr. miękka
cena 89 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,ortopedia-duttona-tom-1,rid,240135.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,ortopedia-duttona-tom-1,rid,240135.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,ortopedia-duttona-tom-1,rid,240135.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-2,rid,155763.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-2,rid,155763.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-2,rid,155763.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-3,rid,155764.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-3,rid,155764.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-3,rid,155764.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,ortopedia-duttona-tom-1,rid,240135.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-2,rid,155763.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-3,rid,155764.html
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Osteoporoza
Problem interdyscyplinarny
Edward Czerwiński (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 256, opr. miękka
cena 69 zł

W siedemnastu rozdziałach wybitni naukowcy przedstawili wiedzę o interdyscyplinarnym 
charakterze osteoporozy. Monografia odzwierciedla holistyczne spojrzenie na organizm 
człowieka, który nie składa się z poszczególnych narządów, ale stanowi jedną całość.
Lekarzom praktykom poświęcono rozdziały dotyczące diagnostyki osteoporozy oraz-
złamań. Szczegółowo omówiono zasady stosowania leków – zarówno tych znanych od 
dawna, jak i  nowej generacji, a  także zalecenia odnośnie do suplementacji witaminą D 
i solami wapnia.
W części teoretycznej przedstawiono najnowsze dane z zakresu patogenezy osteoporozy 
oraz ryzykazłamań w cukrzycy i chorobach nerek. Niewątpliwie nowością są opracowania 
poświęcone sarkopenii, począwszy od jej patogenezy aż do próby odpowiedzi na pytanie, 
czy sarkopenia i osteoporoza to jedna choroba, czy dwie odrębne i czy są to schorzenia, 
czy wynik starzenia się organizmu.

Ortopedia Duttona 
Kręgosłup. Żebra. Obręcz biodrowa
Tom 4
Mark Dutton
Wyd. I, 2014, s. 232, il. 135, opr. miękka
cena 89 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,osteoporoza-problem-interdyscyplinarny,rid,255057.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,osteoporoza-problem-interdyscyplinarny,rid,255057.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,osteoporoza-problem-interdyscyplinarny,rid,255057.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-4,rid,155765.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-4,rid,155765.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-4,rid,155765.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,ortopedia-duttona-tom-4,rid,155765.html
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Nowości

Padaczka
Diagnostyka różnicowa padaczkowych i niepadaczkowych incydentów 
napadowych
Joanna Jędrzejczak, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 228, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 79 zł

Pielęgniarstwo hematologiczne
Iwona Malinowska-Lipień, Szymon Fornagiel (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 324, opr. miękka
cena 89 zł

Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej
Zbigniew Nowak
Wyd. I, 2015, s. 164, il. 30, opr. miękka
cena 89 zł

LEK

Położnictwo i ginekologia 
Tom 1-2 
Grzegorz H. Brębrowicz (red. nauk.)
Wyd. II, 2015, s. 1024, opr. twarda
cena (tom 1-2) 239 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,padaczka,rid,261394.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,padaczka,rid,261394.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,padaczka,rid,261394.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,pielegniarstwo-hematologiczne,rid,255804.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/nowosci/prd,podstawy-kompleksowej-rehabilitacji-kardiologicznej,rid,249828.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,poloznictwo-i-ginekologia-tom-1-2,rid,268892.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,poloznictwo-i-ginekologia-tom-1-2,rid,268892.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,padaczka,rid,261394.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/prd,pielegniarstwo-hematologiczne,rid,255804.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/nowosci/prd,podstawy-kompleksowej-rehabilitacji-kardiologicznej,rid,249828.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,poloznictwo-i-ginekologia-tom-1-2,rid,268892.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,poloznictwo-i-ginekologia-tom-1-2,rid,268892.html
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Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała
Medycyna ratunkowa
Przemysław Guła, Waldemar Machała (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 516, il. 300, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 129  zł

Postępy reumatologii klinicznej
Irena Zimmermann-Górska (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 464, opr. miękka
cena 149 zł

Powikłania chirurgii onkologicznej
Występowanie. Leczenie
Andrzej W. Szawłowski (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 382, il. 80, opr. miękka
cena 149 zł

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

http://www.wydawnictwopzwl.pl/inne-zawody-medyczne/ratownictwo-medyczne/prd,postepowanie-przedszpitalne-w-obrazeniach-ciala,rid,261899.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/inne-zawody-medyczne/ratownictwo-medyczne/prd,postepowanie-przedszpitalne-w-obrazeniach-ciala,rid,261899.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/reumatologia/prd,postepy-reumatologii-klinicznej,rid,187073.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/onkologia/prd,powiklania-chirurgii-onkologicznej-wystepowanie-leczenie,rid,242801.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/onkologia/prd,powiklania-chirurgii-onkologicznej-wystepowanie-leczenie,rid,242801.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/kosmetyka-i-kosmetologia/prd,praktyczna-kosmetologia-krok-po-kroku,rid,155774.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/kosmetyka-i-kosmetologia/prd,praktyczna-kosmetologia-krok-po-kroku,rid,155774.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/inne-zawody-medyczne/ratownictwo-medyczne/prd,postepowanie-przedszpitalne-w-obrazeniach-ciala,rid,261899.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/reumatologia/prd,postepy-reumatologii-klinicznej,rid,187073.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/onkologia/prd,powiklania-chirurgii-onkologicznej-wystepowanie-leczenie,rid,242801.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/kosmetyka-i-kosmetologia/prd,praktyczna-kosmetologia-krok-po-kroku,rid,155774.html
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Nowości

LEK

Psychiatria 
Podręcznik dla studentów medycyny
Marek Jarema (red. nauk.)
Wyd. II, 2016, s. 760, opr. miękka
cena 149  zł

Drugie wydanie obowiązkowego podręcznika do LEK – Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 
W nowym uzupełnionym wydaniu m.in.:
• opracowane na nowo niektóre rozdziały omawiające zaburzenia nerwicowe, odżywia-

nia, seksualne, stany nagłe w  psychiatrii, zaburzenia psychiczne związane ze stanem 
somatycznym, uwzględniając w nich informacje praktyczne,

• nowy rozdział Badanie psychiatryczne, którego brakowało w poprzedniej edycji,
• zaktualizowane wszystkie rozdziały, dzięki czemu w obecnym wydaniu Czytelnik znajdzie 

odzwierciedlenie najnowszego stanu wiedzy, w tym również aktualne informacje natury 
organizacyjnej związane ze zmianami w aktach prawnych, dotyczących m.in. psychiatrii.

Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów medycyny, ale także do studen-
tów pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki i  dziedzin pokrewnych. Wiadomości w  niej 
zawarte stanowią cenną pomoc w codziennej praktyce medycznej.

Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie
Anna Jacek, Emilia Sarnacka
Wyd. I, 2015, s. 234, opr. miękka
cena 59  zł

Psychiatria w praktyce ratownika medycznego
Jan Jaracz, Amelia Patrzała (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 224, 50 tabel, opr. miękka
cena 79 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-pielegniarek/psychiatria/prd,psychiatria,rid,263478.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-pielegniarek/psychiatria/prd,psychiatria,rid,263478.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-pielegniarek/psychiatria/prd,psychiatria,rid,263478.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/psychologiasocjologiaprawo/prd,prawo-medyczne-i-orzecznictwo-lekarskie,rid,257826.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/inne-zawody-medyczne/ratownictwo-medyczne/prd,psychiatria-w-praktyce-ratownika-medycznego,rid,155738.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/psychologiasocjologiaprawo/prd,prawo-medyczne-i-orzecznictwo-lekarskie,rid,257826.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/inne-zawody-medyczne/ratownictwo-medyczne/prd,psychiatria-w-praktyce-ratownika-medycznego,rid,155738.html
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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

Receptura apteczna
Renata Jachowicz (red. nauk.)
Wyd. III, 2015, s. 588, opr. miękka
cena 99 zł

Rehabilitacja
Nauka chodu 
Marcin Rosiński
Wyd. I, 2015, s. 132, il. 90, opr. miękka
cena 69 zł

Rak wątrobowokomórkowy
Marek Krawczyk (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 176, il. 98, opr. twarda
cena 139 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,radiologia,rid,187086.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,radiologia,rid,187086.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/farmacja/prd,receptura-apteczna,rid,263219.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,rehabilitacja,rid,263010.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,rehabilitacja,rid,263010.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/onkologia/prd,rak-watrobowokomorkowy,rid,255345.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,radiologia,rid,187086.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/onkologia/prd,rak-watrobowokomorkowy,rid,255345.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/farmacja/prd,receptura-apteczna,rid,263219.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,rehabilitacja,rid,263010.html
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Nowości

Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych
300 ćwiczeń
Adrianna Maria Borowicz, Maria Forycka, Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Wyd. I, 2015, s. 184, il. 300 , opr. miękka
cena 59 zł

Seksualność człowieka  
z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina
Remigiusz Kijak
Wyd. I, 2014, s. 254, opr. miękka
cena 79 zł

Słownik fizjoterapii
Mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami
Krzysztof  Klukowski, Janusz Nowotny,  Andrzej Czamara (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 386, opr. miękka
cena 149 zł

Ryzyko samobójstwa u młodzieży
Diagnoza. Terapia. Profilaktyka
Agnieszka Gmitrowicz, Marta Makara-Studzińska, Anita Młodożeniec
Wyd. I, 2015, s. 290, opr. miękka
cena 79 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,rehabilitacja-osob-z-zaburzeniami-funkcji-poznawczych,rid,255803.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,rehabilitacja-osob-z-zaburzeniami-funkcji-poznawczych,rid,255803.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/seksuologia/prd,seksualnosc-czlowieka-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-a-rodzina,rid,155739.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/seksuologia/prd,seksualnosc-czlowieka-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-a-rodzina,rid,155739.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,slownik-fizjoterapii,rid,155625.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,slownik-fizjoterapii,rid,155625.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,ryzyko-samobojstwa-u-mlodziezy,rid,257077.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,ryzyko-samobojstwa-u-mlodziezy,rid,257077.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,rehabilitacja-osob-z-zaburzeniami-funkcji-poznawczych,rid,255803.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/rehabilitacja-medyczna/prd,slownik-fizjoterapii,rid,155625.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,ryzyko-samobojstwa-u-mlodziezy,rid,257077.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/seksuologia/prd,seksualnosc-czlowieka-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-a-rodzina,rid,155739.html
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Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej
Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 570, opr. miękka
cena 119 zł

LDEK    
PES

Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Zarys kliniczny
Zbigniew Jańczuk, Urszula Kaczmarek, Mariusz Lipski (red. nauk.)  
Wyd. IV, 2014, s. 536, il. 334, opr. miękka
cena 149 zł

Sytuacje kliniczne w położnictwie 
Grzegorz H. Bręborowicz (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 526, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 129 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,standardy-anestezjologicznej-opieki-pielegniarskiej,rid,187066.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,stomatologia-zachowawcza-z-endodoncja,rid,242800.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,stomatologia-zachowawcza-z-endodoncja,rid,242800.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,sytuacje-kliniczne-w-poloznictwie,rid,262546.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,standardy-anestezjologicznej-opieki-pielegniarskiej,rid,187066.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/stomatologia/prd,stomatologia-zachowawcza-z-endodoncja,rid,242800.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,sytuacje-kliniczne-w-poloznictwie,rid,262546.html
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Nowości

Szczepienia ochronne 
Obowiązkowe i zalecane od a do Z

kalendarz szczepień 2016

Ewa Bernatowska, Paweł Grzesiowski (red. nauk.)
Wyd. II, 2016, s. 168, opr. miękka
cena 39 zł

Niezastąpione w  codziennej praktyce lekarza pediatry Szczepienia ochronne to bardzo 
ceniony i  praktyczny przewodnik. Jest to II uzupełnione i  rozszerzone wydanie, które 
zawiera informacje na temat: 
• ogólnych zasad i bezpieczeństwa wykonywania szczepień z uwzględnieniem aspektów 

prawnych,
• szczepień ochronnych obowiązkowych oraz zalecanych dla niemowląt, dzieci, młodzieży 

i dorosłych,
• roli, 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.

Taktyczne ratownictwo medyczne
Anita Podlasin
Wyd. I, 2015, s. 248, opr. miękka
cena 69 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_poloznych/nauki-kierunkowe/pediatria/prd,szczepienia-ochronne-obowiazkowe-i-zalecane-od-a-do-z,rid,265811.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_poloznych/nauki-kierunkowe/pediatria/prd,szczepienia-ochronne-obowiazkowe-i-zalecane-od-a-do-z,rid,265811.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_poloznych/nauki-kierunkowe/pediatria/prd,szczepienia-ochronne-obowiazkowe-i-zalecane-od-a-do-z,rid,265811.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/inne-zawody-medyczne/ratownictwo-medyczne/prd,taktyczne-ratownictwo-medyczne,rid,263637.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/inne-zawody-medyczne/ratownictwo-medyczne/prd,taktyczne-ratownictwo-medyczne,rid,263637.html
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Techniki pracy ze zwierzętami użytkowymi: bydło, świnie, 
owce, kozy
Weterynaria w praktyce
Huber Buer, Andreas Palzer
Marek Gehrke (red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2016, s. 360, il. 98, opr. miękka
cena 99 zł

Publikacja przygotowana przez doświadczonych lekarzy weterynarii. Masz możliwość sko-
rzystania z ich wieloletniego doświadczenia.  
W podręczniku znajdziesz niezbędne wiadomości, które z pewnością wykorzystasz w swo-
jej praktyce zawodowej.   
• Uważna obserwacja chorego zwierzęcia: Na co zwracać uwagę? Kiedy powinien ci się 

włączyć dzwonek alarmowy? Jak interpretować wyniki?
• Klasyczne kompetencje: techniki badania, drobne zabiegi chirurgiczne, pomoc poro-

dowa i postępowanie w nagłych wypadkach.
• Umiejętność racjonalnego prowadzenia opieki nad stadem: Dla specjalisty zajmu-

jącego się zwierzętami użytkowymi jest absolutną podstawą. Dzięki zawartym w książ-
ce wskazówkom i zaleceniom unikniesz pułapek i staniesz się prawdziwym fachowcem 
w opiece nad bydłem, świniami, owcami i kozami. 

A ponadto: sugestie dotyczące wyposażenia samochodu służbowego i wykorzystywa-
nego sprzętu, rady na temat komunikacji z klientem oraz relacji ze współpracownikami 
i pracodawcą.

Technik usług kosmetycznych
Przygotowanie do egzaminu A.61 i A.62
Joanna Dylewska-Grzelakowska, Magdalena Ratajska
Wyd. I, 2015, s. 298, opr. miękka
cena 49 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/weterynaria/prd,techniki-pracy-ze-zwierzetami-uzytkowymi-bydlo-swinie-owce-kozy,rid,264402.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/weterynaria/prd,techniki-pracy-ze-zwierzetami-uzytkowymi-bydlo-swinie-owce-kozy,rid,264402.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/weterynaria/prd,techniki-pracy-ze-zwierzetami-uzytkowymi-bydlo-swinie-owce-kozy,rid,264402.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/weterynaria/prd,techniki-pracy-ze-zwierzetami-uzytkowymi-bydlo-swinie-owce-kozy,rid,264402.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/kosmetyka-i-kosmetologia/prd,technik-uslug-kosmetycznych,rid,252102.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/kosmetyka-i-kosmetologia/prd,technik-uslug-kosmetycznych,rid,252102.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-okolomedyczne/kosmetyka-i-kosmetologia/prd,technik-uslug-kosmetycznych,rid,252102.html
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Nowości

Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni
Badanie. Objawy. Testy
Klaus Buckup, Johannes Buckup
Dariusz Białoszewski (red.nauk. wyd. pol.)      
Wyd. IV, 2014, s. 350, il. 620,  opr. miękka
cena 99 zł

Trudne diagnozy psychiatryczne
Analiza przypadków
Jolanta Rabe-Jabłońska (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 228, opr. miękka
cena 139 zł

Turystyczny poradnik medyczny 
Kazimierz Janicki
Wyd. II, 2015, s. 424, opr. miękka
cena 39 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,testy-kliniczne-w-badaniu-kosci-stawow-i-miesni,rid,187072.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,testy-kliniczne-w-badaniu-kosci-stawow-i-miesni,rid,187072.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,trudne-diagnozy-psychiatryczne,rid,245543.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,trudne-diagnozy-psychiatryczne,rid,245543.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/podreczniki-medyczne/dolegliwosci/prd,turystyczny-poradnik-medyczny,rid,254675.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,testy-kliniczne-w-badaniu-kosci-stawow-i-miesni,rid,187072.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/psychiatria/prd,trudne-diagnozy-psychiatryczne,rid,245543.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/podreczniki-medyczne/dolegliwosci/prd,turystyczny-poradnik-medyczny,rid,254675.html
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Ty też będziesz w ciąży
Naturalne metody służące poprawie płodności u kobiet w każdym wieku 
(również po 40. roku życia) 
Aimée E. Raupp
Wyd. I, 2016, s. 208, il. 4, opr. miękka
cena 49 zł

Wyczerpujący holistyczny przewodnik dla każdej kobiety chcącej poprawić swoją płod-
ność, w każdym wieku reprodukcyjnym. Podnosząca na duchu podróż kobiety do jej orga-
nizmu. Spotkanie wschodniej i zachodniej wiedzy medycznej, ugruntowane na wnioskach 
z najnowszych badań i doświadczeniu specjalistów medycyny reprodukcyjnej. Jak przekie-
rować uwagę z niepłodności na płodność, by wygrać ze stresem? Jak uzyskać równowagę 
hormonalną? Jak nie odebrać sobie radości z seksu? Jaka dieta zapewni optymalną jakość 
jajeczka?
Jakich toksyn środowiskowych powinnaś unikać?
Książka zawiera wszechstronny protokół odnowienia płodności. Autorka była adeptką 
neurobiologii, jest licencjonowaną specjalistką w zakresie akupunktury i ziołolecznictwa.

Udany poród
Jak wcześnie zapobiec dystocji i ją leczyć
Penny Simkin, Ruth Ancheta (red. nauk.)
Bogdan Chazan (red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2014, s. 414, il. 195, opr. miękka
cena 99 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,ty-tez-bedziesz-w-ciazy-naturalne-metody-sluzace-poprawie-plodnosci-u-kobiet-w-kazdym-wieku-rowniez-po-40,rid,266179.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,ty-tez-bedziesz-w-ciazy-naturalne-metody-sluzace-poprawie-plodnosci-u-kobiet-w-kazdym-wieku-rowniez-po-40,rid,266179.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,ty-tez-bedziesz-w-ciazy-naturalne-metody-sluzace-poprawie-plodnosci-u-kobiet-w-kazdym-wieku-rowniez-po-40,rid,266179.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,ty-tez-bedziesz-w-ciazy-naturalne-metody-sluzace-poprawie-plodnosci-u-kobiet-w-kazdym-wieku-rowniez-po-40,rid,266179.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,udany-porod,rid,155736.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,udany-porod,rid,155736.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,udany-porod,rid,155736.html
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Nowości

USG dla położnych
Ewa Dmoch-Gajzlerska (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 168, il. 150, opr. miękka
cena 79 zł

Wady postawy i stóp u dzieci
Jak korygować, jak zapobiegać?
Maria Borkowska, Izabela Gelleta
Wyd. II, 2014, s. 128, opr. miękka
cena 21zł

PES

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. 714, il. 600, opr. miękka
cena 149 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,usg-dla-poloznych,rid,155773.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,wady-postawy-i-stop-u-dzieci,rid,257104.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,wady-postawy-i-stop-u-dzieci,rid,257104.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,wiktora-degi-ortopedia-i-rehabilitacja,rid,260573.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,wiktora-degi-ortopedia-i-rehabilitacja,rid,260573.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,wiktora-degi-ortopedia-i-rehabilitacja,rid,260573.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,wady-postawy-i-stop-u-dzieci,rid,257104.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/poloznictwo-i-ginekologia/prd,usg-dla-poloznych,rid,155773.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,wiktora-degi-ortopedia-i-rehabilitacja,rid,260573.html
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Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej 
i naczyniowej
Chirurgia ogólna
Tom 2
Jamal Hoballah, Carl Ecott-Conner
Mariusz Wyleżoł, Paweł Lampe, Grzegorz Wallner (red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2015, s. 300, opr. miękka
cena 119 zł
Tematyka: jelito grube, odbyt, odbytnica i okolica krzyżowo-guziczna, wątroba i drogi żół-
ciowe, trzustka

Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej 
i naczyniowej
Chirurgia ogólna
Tom 1
Jamal Hoballah, Carl Ecott-Conner
Mariusz Wyleżoł, Paweł Lampe, Grzegorz Wallner (red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2015, s. 254, opr. miękka
cena 119 zł
Tematyka: przełyk, żołądek i dwunastnica, jelito cienki i wyrostek robaczkowy 

Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej 
i naczyniowej
Chirurgia ogólna
Tom 3
Mariusz Wyleżoł, Paweł Lampe, Grzegorz Wallner (red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2015, s. 284, opr. miękka
cena 119 zł

Tematyka: śledziona, leczenie przepuklin i operacje przy martwiczym zapaleniu powięzi, 
piersi, węzły chłonne, głowa i szyja, inne procedury

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-2,rid,241697.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-2,rid,241697.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-2,rid,241697.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-2,rid,241697.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-2,rid,241697.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-1,rid,241696.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-1,rid,241696.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-1,rid,241696.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-1,rid,241696.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-1,rid,241696.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-3,rid,254432.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-3,rid,254432.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-3,rid,254432.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-3,rid,254432.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-3,rid,254432.html
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Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej 
i naczyniowej
Chirurgia naczyniowa
Tom 4
Jamal Hoballah, Carl Ecott-Conner
Piotr Andziak (red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2015, s. 280, opr. miękka
cena 119 zł
Tematyka: niedrożność naczyń mózgowych, niedrożność tętnic krezkowych i nerkowych, 
niedrożność aortalno-biodrowa, niedrożność podpachwinowa, tromboembolektomia

Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej 
i naczyniowej
Chirurgia naczyniowa
Tom 5
Jamal Hoballah, Carl Ecott-Conner
Piotr Andziak (red. nauk. wyd. pol.)
Wyd. I, 2015, s. 276, opr. miękka
cena 119 zł
Tematyka: tętniaki, choroby żył, tworzenie dializacyjnych przetok tętniczo-żylnych, sympa-
tektomia, amputacje, inne procedury oraz skorowidz

Vademecum medycynyny wewnętrznej
Jan Duława (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 1552, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 299 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-4,rid,254433.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-4,rid,254433.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-4,rid,254433.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-4,rid,254433.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-4,rid,254433.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-5,rid,256846.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-5,rid,256846.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-5,rid,256846.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-5,rid,256846.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_pielegniarek/nauki-kierunkowe/chirurgia/prd,wzorce-protokolow-operacyjnych-w-chirurgii-ogolnej-i-naczyniowej-tom-5,rid,256846.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/choroby-wewnetrzne/prd,vademecum-medycyny-wewnetrznej,rid,247820.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/choroby-wewnetrzne/prd,vademecum-medycyny-wewnetrznej,rid,247820.html
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Zaburzenia krzepnięcia krwi dla anestezjologów
Elżbieta Nowacka (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 144, opr. miękka
cena 89 zł

Zakrzepy i zatory
Jerzy Windyga, Tomasz Pasierski, Adam Torbicki (red. nauk.)
Wyd. I, 2014, s. 800, il. 300, opr. twarda
cena 199 zł

Zastosowanie osobistych pomp insulinowych w leczeniu 
chorych na cukrzycę
Jacek Sieradzki (red. nauk.)
Wyd. I, 2015, s. 352, opr. twarda
cena 119 zł

Zespół stopy cukrzycowej
Patogeneza, diagnostyka, klinika, leczenie
Waldemar Karnafel (red. nauk.)
cena 109 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,zaburzenia-krzepniecia-krwi-dla-anestezjologow,rid,246356.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,zakrzepy-i-zatory,rid,187070.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,zastosowanie-osobistych-pomp-insulinowych-w-leczeniu-chorych-na-cukrzyce,rid,247595.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,zastosowanie-osobistych-pomp-insulinowych-w-leczeniu-chorych-na-cukrzyce,rid,247595.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,zespol-stopy-cukrzycowej,rid,155795.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,zespol-stopy-cukrzycowej,rid,155795.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,zaburzenia-krzepniecia-krwi-dla-anestezjologow,rid,246356.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/anestezjologia-i-intensywna-terapia/prd,zakrzepy-i-zatory,rid,187070.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,zastosowanie-osobistych-pomp-insulinowych-w-leczeniu-chorych-na-cukrzyce,rid,247595.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/szukaj/prd,zespol-stopy-cukrzycowej,rid,155795.html
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Nowości

Zespół Sudecka / algodystrofia / CRPS
Diagnostyka i leczenie
Andrzej Żyluk
Wyd. I, 2015, s. 184, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 119 zł

Złamania dalszego końca kości promieniowej
Diagnostyka i leczenie
Andrzej Żyluk
Wyd. I, 2014, s. 180, il. 281, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 79 zł

Żywienie w niedoczynności tarczycy
Porady lekarzy i dietetyków
Mirosław Jarosz, Hanna Stolińska, Diana Wolańska
Instytut Żywności i Żywienia Zaleca
Wyd. I, 2014, s. 130, opr. miękka 
cena 29 zł

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,zespol-sudecka-algodystrofia-crps-diagnostyka-i-leczenie,rid,248103.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,zespol-sudecka-algodystrofia-crps-diagnostyka-i-leczenie,rid,248103.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,zlamania-dalszego-konca-kosci-promieniowej,rid,155788.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,zlamania-dalszego-konca-kosci-promieniowej,rid,155788.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/endokrynologia/prd,zywienie-w-niedoczynnosci-tarczycy,rid,264842.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/endokrynologia/prd,zywienie-w-niedoczynnosci-tarczycy,rid,264842.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,zespol-sudecka-algodystrofia-crps-diagnostyka-i-leczenie,rid,248103.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/ortopedia-i-traumatologia-narzadu-ruchu/prd,zlamania-dalszego-konca-kosci-promieniowej,rid,155788.html
http://www.wydawnictwopzwl.pl/dziedziny-medyczne/endokrynologia/prd,zywienie-w-niedoczynnosci-tarczycy,rid,264842.html
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Cukrzyca typu II: przewodnik dla chorych
Anna Duda-Sobczak, Andrzej Gawrecki, Agata Juruć, Sylwia Karbowska
Wyd. I, 2016, s. 184, il. 44, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 39 zł

Coraz więcej osób choruje na cukrzycę. Podstawowym elementem leczenia pozostaje jed-
nak zmiana stylu życia. Oto właściwy kierunek: zwiększyć aktywność fizyczną, zmniejszyć 
masę ciała, ograniczyć liczbę przyjmowanych kalorii. W jaki sposób i dlaczego? Odpowiedzi 
na czasie udzielają specjaliści z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu.
Nowoczesne źródło wiedzy o cukrzycy typu 2. Objaśnia mechanizm choroby i  terapię. 
Uprzystępnia zasady żywienia. Zawiera przykładowe jadłospisy. Spośród poradników 
adresowanych do polskiego czytelnika wyróżnia się tym, że zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy przybliża: psychologiczne aspekty jedzenia i motywację do odchudzania, znaczenie 
chorób współistniejących, zasady zwiększaniu wysiłku fizycznego, znaczenie superżywno-
ści i substancji słodzących.

kwiecień

Medycyna w Polsce od czasów najdawniejszych 
do upadku i Rzeczpospolitej
Janusz Skalski
Wyd. I, 2016, s. ponad 380, il. 114, opr. twarda
cena 99 zł

Autor – z zawodu kardiochirurg dziecięcy, z zamiłowania historyk – stworzył publikację opi-
sującą zarówno przekrój dziejów medycyny polskiej w określonych ramami książki cezu-
rach czasowych, jak i  zawierającą pokaźny zasób nieznanych lub mało znanych faktów 
i dat. Postarał się, aby dobór zdarzeń i ciekawostek był najbardziej wartościowy, a oma-
wiane szczegóły miały odniesienie do wydarzeń historycznych w kraju i Europie. 
Zachęcamy do poznania dziejów medycyny polskiej, jest ona bowiem znakomitym źró-
dłem informacji o historii Polski i skarbnicą wiedzy o naszych przodkach, współtworzących 
medycynę powszechną, których osiągnięciami możemy się szczycić.
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Techniki pracy w lecznicy małych zwierząt
Weterynaria w praktyce 
MemoVet . VetSkills. Arbeitstechniken in der Kleintierpraxis 
Anja Damm, Dirk Zinsen
Marek Gehrke (red. nauk. polskiego wydania) 
Agnieszka Haładyj (tłumaczenie z j. niemieckiego)
Wyd. I, 2016, s. ok. 230, il. 94, opr. miękka
cena 99 zł 

Publikacja niezbędna w kieszeni fartucha weterynarza – to zestaw praktycznych rad i tri-
ków prosto z gabinetu. Dzięki nim prowadzenie lecznicy będzie czystą przyjemnością!
Książka pozwala łatwo, szybko i wygodnie znaleźć aktualne informacje dotyczące m.in.: 
najczęstszych chorób przenoszonych przez wektory oraz sposobu ich diagnozowania; 
zestawu środków znieczulających, którymi dysponuje weterynarz a także rekomendowa-
nych szczepień.
Ponadto zawiera: aktualny stan podstawowej wiedzy diagnostycznej i technik pracy;przy-
stępny opis postępowania i umiejętności w codziennej pracy w lecznicy; techniki komuni-
kacyjne do wykorzystania w drażliwych sytuacjach w relacji z właścicielem i zwierzęciem 
oraz wskazówki dotyczące umowy o pracę czy  negocjowania zarobków. 
Pozycja ta jest szczególnie polecana początkującym weterynarzom, jak i tym, którzy wra-
cają do zawodu po przerwie. Będzie również ciekawa dla studentów weterynarii.
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Chirurgia dziecięca
Maciej Bagłaj, Piotr Kaliciński (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 1120, il. 608, opr. twarda
cena 299 zł

Zespół uznanych polskich autorytetów w dziedzinie  chirurgii dziecięcej przygotował nowo-
czesny i praktyczny podręcznik, który jest odpowiedzią  na dynamiczny postęp dyscyplin 
chirurgicznych związany z wprowadzeniem do rutynowej praktyki klinicznej technik mało 
inwazyjnych, osiągnięć medycyny prenatalnej, rozwojem transplantologii czy też wdraża-
niem nowatorskich metod w chirurgii rekonstrukcyjnej opartych  na osiągnięciach nauk 
podstawowych.
Publikacja omawia wszystkie ważne zagadnienia, z którymi chirurg dziecięcy spotyka się 
w praktyce klinicznej a zakres tematyczny przekracza wszystkie opublikowane dotychczas 
pozycje z zakresu chirurgii dziecięcej w języku polskim. 
Książka przygotowana z myślą o chirurgach dziecięcych oraz ogólnych ale będzie również 
interesująca dla pediatrów i lekarzy rodzinnych.

maj

Jedz dla dwojga, nie za dwoje: poradnik dla kobiet w ciąży
Anna Rogulska
Wyd. I, 2016, s. 136, il. 5, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 35 zł

Jestem w ciąży. I mam mnóstwo pytań dotyczących diety.
Planuję ciążę. I mam mnóstwo pytań dotyczących diety.
Gdy chodzi o żywienie i zdrowie, nie ma pytań „głupich”. O tym, co powtarza się podczas 
konsultacji i co bywa zaniedbywane ze szkodą dla matki i dziecka, pisze przystępnie, opie-
rając się na aktualnych profesjonalnych zaleceniach, dietetyczka i  specjalistka żywienia 
klinicznego.
Nigdy dość staranności w  dobieraniu tego, co jesz. Od sposobu żywienia wiele zależy. 
Doceń dietę!
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Neonatologia i opieka nad noworodkiem 
Tom 1
Janusz Świetliński
Wyd. I, 2016, s. 544, il. 200, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 99 zł

Staranne opracowanie zgodne z  programem specjalizacji z  neonatologii dla położnych 
i  pielęgniarek; porównywalne w  tej dziedzinie z  najnowszymi publikacjami anglojęzycz-
nymi. Książka z pewnością zainteresuje również lekarzy neonatologów i pediatrów.
W I tomie znajdują się rozdziały opisujące m.in. żywienie zdrowego noworodka, problemy 
żywieniowe związane z niedojrzałością koordynacji procesów oddychania, połykania i ssa-
nia, bank mleka kobiecego oraz opiekę ukierunkowaną na rodzinę. 
W II tomie rozdziały będą poświęcone żywieniu w sytuacjach, w których mleko mamy jest 
niedostępne, żywieniu wcześniaków, pozajelitowym i stosowaniu wzmacniaczy. 
Oba tomy zawierają możliwie kompletne opisy procedur stosowane w  obszarach obję-
tych zakresem podręcznika. Procedury są oparte na doświadczeniach własnych, informa-
cjach pozyskanych podczas współpracy z ośrodkami skandynawskimi oraz wiadomościach 
publikowanych w wydawnictwach światowych.

Położnictwo – ćwiczenia
Michał Troszyński
Wyd. III, 2016, s. 320, il. 130, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 89 zł

Trzecie uaktualnione i unowocześnione wydanie znanego i cenionego podręcznika dla stu-
dentów medycyny, położnych i uczących się zawodu lekarzy. Książka od kilkunastu lat sta-
nowi podstawową pomoc w zdobywaniu wiedzy praktycznej z prowadzenia porodu. Nowe 
rekomendacje, wątpliwości dotyczące cięcia cesarskiego, trafna ocena sytuacji położniczej, 
wybór właściwego postępowania, aktualne aneksy, liczne ilustracje, tabele i zestawienia.
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Terapia w chorobach układu nerwowego
Wojciech Kozubski (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 568, il. 100, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 179 zł

Nowoczesny podręcznik leczenia chorób układu nerwowego. Publikacja obejmuje naj-
istotniejsze zagadnienia klinicznej neurologii. Rozdziały zbudowane są według schematu: 
patofizjologia, objawy kliniczne, rokowanie, diagnostyka z  badaniami pracowanianymi 
oraz zagadnienia terapii danego schorzenia jako jednostki nozologicznej lub zespołu obja-
wowego. Publikacja ujmuje problematykę w sposób wielodyscyplinarny. Kierowana jest 
do specjalistów neurologów, psychiatrów, internistów, ortopedów, lekarzy rodzinnych 
oraz do ambitnej części studentów  medycyny, którzy łączą swoją przyszłość z neurologią. 
Wyraźną zaletą publikacji jest dostosowanie wiadomości i zaleceń do polskiego rynku far-
maceutycznego.

Alergologia
Krystyna Obtułowicz (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 420, il. 100, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 139 zł

Choroby alergiczne stanowią ważny problem zdrowia publicznego. Problemy alergii 
w codziennej praktyce lekarskiej dotyczą ich rozpoznawania, leczenia objawowego, immu-
noterapii i prewencji. W publikacji w praktyczny sposób opisano: epidemiologię, rodzaje 
alergii, dziedziczenie, alergeny naturalne i środowiska skażonego,  diagnostykę alergolo-
giczną, farmakologię, leczenie oraz kliniczny przegląd chorób alergicznych oraz diagno-
stykę różnicową.

czerwiec
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Analiza przypadków klinicznych w psychiatrii 
Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy
Marek Jarema (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ok. 300, il. 18, opr. miękka
cena 99 zł

Opis konkretnych przypadków leczenia farmakologicznego schorzeń psychiatrycznych 
z komentarzem i zaleceniami najlepszych polskich psychiatrów.
Przedstawiono prawidłowe, zgodne z najnowszą wiedzą, sposoby diagnozowania i lecze-
nia najczęstszych zaburzeń psychicznych m.in.: zaburzeń psychotycznych, afektywnych, 
lękowych i nerwicowych, odżywiania, organicznych oraz uzależnień 
Opisano ponad 20 przypadków. W opisie – diagnoza, postępowanie i efekty leczenia. 
Każdy przypadek opatrzony komentarzem opartym o najnowszą wiedzę medyczną, 
w tym o standardy leczenia (farmakologicznego i pozafarmakologicznego) omawianych 
zaburzeń. 
Publikacja adresowana do lekarzy psychiatrów.

Atlas hematologiczny z elementami diagnostyki 
laboratoryjnej i hemostazy
Maria  Kozłowska-Skrzypczak, Anna Czyż, Ewelina Wojtasińska
Wyd. I, 2016, s. ok. 320, il. 600, opr. miękka
cena 129 zł

Doskonały atlas hematologiczny, w którym uwzględniono podstawową wiedzę z  labora-
toryjnej diagnostyki hematologicznej oraz współczesnej hemostazy. Wskazano również 
podstawowe trudności i błędy przy interpretacji obrazu mikroskopowego. 
Doskonałej jakości zdjęcia komórek krwi i szpiku zdjęcia są wykonane z użyciem najwyżej 
klasy mikroskopu optycznego. 
Publikacja niezbędna w nauczaniu studentów uczelni medycznych, lekarzy i diagnostów, 
a także innych osób aktywnych zawodowo różnych specjalizacji.



44

Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii
Anna Obuchowicz (red. nauk.)
Wyd. II, 2016, s. ok. 200, il. 30, opr. miękka
cena 59 zł

Nowe uaktualnione wydanie publikacji, niezwykle cenionej przez studentów i  lekarzy. 
Autorzy, opierając się na bogatym własnym doświadczeniu oraz dostępnym piśmien-
nictwie, stworzyli podręcznik, który pomoże studentom lepiej przygotować się do zajęć 
i ułatwi przyswojenie praktycznych umiejętności w czasie ćwiczeń klinicznych. Niezbędny  
również dla młodych lekarzy w codziennej praktyce lekarskiej.

Farmacja praktyczna
Renata Jachowicz (red. nauk.)
Wyd. II, 2016, s. ok. 700, opr. miękka
cena 149 zł

Nowe, uaktualnione wydanie publikacji dotyczącej praktyki farmaceutycznej, zwłaszcza 
w  aptece ogólnodostępnej. Uwzględniono w  niej: zagadnienia dotyczące prawidłowego 
postępowania w zakresie wykonywania leków, dystrybucji, udzielania porad dotyczących 
stosowania leków OTC, prowadzenia opieki farmaceutycznej, praktyczne aspekty wynika-
jące z interakcji leków oraz interakcji leków z żywnością. Omówiono również zagadnienia 
z zakresu promocji oraz wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu farmaceuty. 
Publikacja wychodzi naprzeciw problemom, z jakimi spotykają się farmaceuci w codzien-
nej praktyce aptecznej. Jest adresowana do aptekarzy oraz studentów wydziałów farma-
ceutycznych.
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Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska (red. nauk.)
Wyd. II, 2016, s. ok. 200, opr. miękka
cena 99 zł

II uaktualnione wydanie praktycznego przewodnika dotyczącego zagadnień z geriatrii i pie-
lęgniarstwa geriatrycznego. W tym  nowoczesnym podręczniku  uwzględniono  najnowsze 
osiągnięcia w  dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w  opiece geriatrycznej. 
Publikacja została podzielona na trzy części. Część pierwsza zawiera charakterystykę pro-
cesu starzenia. W części drugiej omówiono specyfikę chorobowości u starszych pacjentów 
z  uwzględnieniem aspektów postępowania pielęgniarskiego w  wybranych patologiach. 
natomiast część trzecia poświęcona jest organizacji opieki nad starszym pacjentem.
Książka adresowana do studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek pracujących już w zawo-
dzie oraz do osób związanych zawodowo z opieka nad osobami starszymi.

LGB
Zdrowie psychiczne i seksualne
Robert Kowalczyk, Remigiusz Jarosław Tritt,  
Zbigniew Lew-Starowicz (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 400, opr. miękka ze skrzydełkami
Cena 119 zł

Wyjątkowa monografia poświęcona zdrowiu psychicznemu i seksualnemu osób niehetero-
seksualnych przygotowana przez specjalistów z  takich dziedzin jak: seksuologia, psychia-
tria, psychologia, biologia, geriatria, zdrowie publiczne oraz prawo. To ważny głos w dyskusji 
poświęconej opracowywaniu standardów postępowania z osobami z grupy LGB.
Publikacja z pewnością zainteresuje zarówno badaczy zajmujących się zdrowiem gejów, 
lesbijek i  osób biseksualnych, jak i  studentów medycyny, psychologii, pedagogiki oraz 
innych nauk społecznych.
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Opieka nad osobami starszymi
Przewodnik dla zespołu terapeutycznego
Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ok. 320, opr. miękka
cena 89 zł

Publikacja stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy geriatryczno-gerontologicznej. 
Uwzględniono w niej trzy aspekty funkcjonowania osób starszych, tj. aspekt biologiczny, 
psychologiczny i społeczny.  Autorami publikacji są wybitni eksperci w swoich dziedzinach 
– autorytety naukowe zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.
Publikacja adresowana do osób, które w swojej pracy mają styczność z osobami starszymi 
– lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, specjaliści zdrowia publicznego, opie-
kunowie osób starszych. Będzie również przydatna dla studentów kierunków medycz-
nych, psychologicznych i społecznych.

Równowaga ciała człowieka
Ćwiczenia
Anna Olczak
Wyd. I, 2016, s. ponad 180, il. 159, opr. miękka
cena 59 zł

Przyjmuje się, że za równowagę ciała człowieka odpowiadają: błędnik, proprioreceptory, 
narząd wzroku a  wszystko to koordynuje móżdżek. Ważny jest także prawidłowo wykształ-
cony narząd ruchu oraz dobrze funkcjonujący układ nerwowy.
W książce opisano ćwiczenia – zilustrowane prawie 160 rycinami – które terapeuta może 
zastosować aby stymulować błędnik, wzrok oraz układ nerwowy, a także narząd ruchu. 
Wartość praktyczną publikacji zwiększa prawie 50 filmów instruktażowych zamieszczo-
nych na portalu medycyna.pzwl.pl
Publikacja przygotowana z  myślą o fizjoterapeutach oraz specjalistach rehabilitacji 
medycznej. Będzie również interesująca dla  neurologów, ortopedów, geriatrów. Ponadto 
powinni po nią sięgnąć studenci medycyny i fizjoterapii.
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Standardy opieki pielęgniarskiej w kardiologii inwazyjnej 
Renata Mroczkowska, Bogusława Serzysko, Małgorzata Szkutnik 
(red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ok. 380, il. 70, opr. miękka
cena 99 zł

Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik dotyczący kardiologii inwazyjnej dla pielęgnia-
rek. Publikacja składa się z 3 części. W pierwszej omówiono m.in. metody diagnostyczne, 
przygotowanie pacjenta do procedur hemodynamicznych oraz dokumentację medyczną. 
Część druga dotyczy standardów opieki nad pacjentem, który został poddany zabiegowi 
inwazyjnemu, a część trzecia obejmuje standardy opieki już po zabiegu.
Publikacja przydatna w  codziennej praktyce pielęgniarskiej, a  także może być wykorzy-
stana na różnych etapach kształcenia.

Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 580, il. 50, opr. miękka
cena 139 zł

Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w  którym omówiono wszystkie elementy 
konieczne  w  codziennej realizacji  nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
Uwzględniono: profilaktykę, diagnostykę i  leczenie zakażeń szpitalnych oraz instytucjo-
nalnych, tj. zarówno związanych opieką nad pacjentem w szpitalu, jak i nad rezydentem 
opieki długoterminowej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. 
Publikacja niezbędna w  opiece lekarskiej, pielęgniarskiej oraz fizjoterapeutycznej. Przy-
datna będzie dla lekarzy, mikrobiologów, epidemiologów, pielęgniarek i  innych pracow-
ników służby zdrowia.  
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Zdarzenia medyczne
Katarzyna Przyborowska
Wyd. I, 2016, s. ok. 70, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 39 zł

W książce opisane zostaną nowe zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynie-
nia mające zastosowanie wyłącznie do zdarzenia medycznego, które powstało w szpitalu 
(spełniona przesłanka formalna) w rozumieniu nowo uchwalonych przepisów o działalno-
ści leczniczej oraz kiedy zostały spełnione przesłanki materialne (zakażenie, uszkodzenie 
ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć). 
Praktyczny poradnik skierowany do podmiotów medycznych, lekarzy a także studentów 
medycyny zawierający nowe zasady postępowania i dochodzenia roszczeń przed Woje-
wódzkimi Komisjami ds. Zdarzeń Medycznych.

l ipiec

Dieta kontra rak: żywienie w chorobie nowotworowej
Anna Rogulska
Wyd. I, 2016, s. 224, il. 5, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 39 zł

Jak modyfikować dietę, by radzić sobie z  działaniami niepożądanymi leczenia onkolo-
gicznego? Jaką dietę stosować w poszczególnych chorobach nowotworowych? Jaką rolę 
odgrywają prebiotyki, probiotyki i synbiotyki? Jakie korzyści przesądzają o znaczeniu diety 
bogatobiałkowej? Czy dieta może ocalić przed rakiem? Co przemawia za gotową dietą 
przemysłową, a co przeciw niej?
O tym chory rzadko uzyskuje wystarczającą wiedzę od lekarzy i pielęgniarek zajmujących 
się leczeniem onkologicznym. Nie każdemu pacjentowi starcza sił na konsultację z  die-
tetykiem. W  poradniku tym podstawowe zagadnienia omawia dietetyczka i  specjalistka 
żywienia klinicznego. W walce z chorobą zawsze ma znaczenie to, co chory je. 
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Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów
Dominik Sieroń (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ponad 190, il. ponad 180, opr. miękka
cena 89 zł

Książka jest pierwszym podręcznikiem z zakresu diagnostyki obrazowej przygotowanym 
pod kątem potrzeb fizjoterapii. Fizjoterapeuta i rehabilitant może zaprogramować m.in. 
w oparciu o diagnostykę obrazową proces rehabilitacji i ocenić jego efektywność. 
Wiedza zawarta w książce daje Czytelnikowi podstawy do ogólnej interpretacji diagnostyki 
obrazowej. W rozdziale pierwszym znalazło się krótkie wprowadzenie do różnych technik 
obrazowania. Kolejne części poświęcono poszczególnym odcinkom układu mięśniowo-
-kostno-stawowego. 
Każde z wybranych schorzeń jest omówione wg następującego schematu: nazwa jednostki 
chorobowej, epidemiologia, rodzaje form obrazowania, przypadki kliniczne zobrazowane 
różnymi technikami z prostym opisem radiologicznym. Książka jest adresowana do reha-
bilitantów i fizjoterapeutów, zainteresuje również studentów kierunku fizjoterapia.

sierpień

English for Dietetics
Barbara Gorbacz-Gancarz, Eunika Supińska, Ewa Szczepaniak, 
Lucyna Ostrowska, Ewa Stefańska
Wyd. I, 2016, s. ponad 350, il. 10, opr. miękka
cena 109 zł

English for Dietetics to pierwszy  podręcznik do nauki specjalistycznego języka angielskiego 
na poziomie B1/B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przezna-
czony dla studentów dietetyki. Powstał dzięki współpracy nauczycieli akademickich zaj-
mujących się nauczaniem specjalistycznego języka angielskiego ze specjalistami dietetyki.  
Publikacja  pomoże poznać specjalistyczny język angielski z dziedziny dietetyki oraz ułatwi 
komunikowanie się zarówno ze specjalistami, jak i pacjentami nie mówiącymi po polsku.   
Zawiera słownictwo  i struktury gramatyczne, które pozwolą:   przeprowadzić wywiad żywie-
niowy i ogólnomedyczny, dokonać oceny  żywienia i odżywienia pacjenta, omawiać diety 
i wyrażać poglądy na tematy zawodowe, związane z leczeniem dietetycznym pacjentów. 
Nagrania audio: medycyna.pzwl.pl  
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Nadwaga i otyłość
Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii
Wiesław Osiński
Wyd. I, 2016, s. 260, il. 38, opr. miękka
cena 89 zł

Na rynku wydawniczym jest wiele książek, w których opisano problem zdrowego żywienia 
oraz dietetycznego leczenia otyłości. Brakuje jednak prac ujmujących w podobny sposób 
kwestie znaczenia oraz doboru w programie terapii: intensywności, formy, czasu i często-
tliwości ćwiczeń fizycznych. Autor – od  wielu lat zajmujący się aktywnością fizyczną i pro-
mocją zdrowia –  przygotował publikację w oparciu o analizę najnowszej światowej wiedzy 
opartej na badaniach naukowych, która wypełnia tę lukę.   
Książka pomoże przygotować racjonalne i skuteczne programy redukcji nadmiernej masy 
ciała łączące dietoterapię z właściwie dobranymi ćwiczeniami  fizycznymi w zależności od 
indywidualnych potrzeb i możliwości oraz stanu zdrowia i wieku ćwiczących.
Książka powstała z  myślą o fizjoterapeutach, trenerach personalnych oraz liderach 
– instruktorach przygotowujących się do prowadzenia sterowanego programu aktywności 
fizycznej w ramach kompleksowej terapii u osób z nadwagą i otyłością. Będzie również 
interesująca  dla studentów kierunków: dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, pielę-
gniarstwo, zdrowie publiczne czy turystyka i rekreacja. 

Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej
Maria Rabiej, Ewa Dmoch-Gajzlerska
Wyd. I, 2016, s. 240, il. 150, opr. miękka
cena 79 zł

Na rynku wydawniczym brakuje publikacji omawiających w sposób szczegółowy i zarazem 
przystępny rolę położnej w opiece nad kobietą zdrową i chorą ginekologicznie w różnych 
okresach jej życia. W publikacji opisano nadzór nad zdrowiem kobiet w różnych okresach 
życia, udział położnej w diagnostyce i leczeniu chorób układu płciowego i piersi oraz opiece 
paliatywnej. Książka jest adresowana zarówno do studentów wydziału nauki o zdrowiu, jak 
i położnych i pielęgniarek doszkalających się zawodowo lub specjalizujących się w pielę-
gniarstwie ginekologicznym.
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Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych
Krystyn Sosada (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 678, il. 100, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 159 zł

Książka jest kontynuacją znanego podręcznika, z  którego skorzystało już kilka pokoleń 
studentów i  lekarzy. Nowe wytyczne i  zagadnienia, postępowanie przedszpitalne i  szpi-
talne, algorytmy, celne wskazówki. Podręcznik został przygotowany i uaktualniony przez 
cenione autorytety, specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym. Znajomość obja-
wów wskazujących na zagrożenie życia oraz umiejętność jak najszybszego leczenia może 
decydować o uratowaniu życia chorego lub jego śmierci. Nieodzowna i ważna lektura dla 
studentów, lekarzy pogotowia ratunkowego, pracujących w SOR-ach i centrach urazowych 
oraz lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej.

Parazytologia medyczna
kompendium
Jolanta Morozińska-Gogol
Wyd. I, 2016, s. ok. 280, il. 80, opr. miękka
cena 89 zł

Kompendium z parazytologii medycznej pozwoli na usystematyzowanie zdobytej wiedzy. 
W  pierwszej części opisano zagadnienia związane z  terminologią naukową, pasożytami 
i pasożytnictwem, a także biologią i ekologią układu pasożyt – żywiciel. 
W drugiej części przedstawiono opisy wybranych pasożytów człowieka, które stanowią 
istotny, a  obecnie coraz większy problem epidemiologiczny zarówno w  Polsce, jak i  na 
świecie.
Książka adresowana do studentów kierunków medycznych. Będzie przydatna dla lekarzy 
pierwszego kontaktu oraz osób związanych z biologią i medycyną.
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Urazy czaszkowo-mózgowe
Diagnostyka. Leczenie. Rehabilitacja
Józef Opara (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 280,  il. ok. 20, opr. miękka
cena 89 zł

Publikacja stanowi kompleksowe przedstawienie zagadnień nowoczesnej diagnostyki, 
leczenia i kompleksowej rehabilitacji osób po urazach czaszkowo-mózgowych (UCM).
Autorzy – znawcy zagadnień rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu w neurologii i neu-
rochirurgii –  omówili między innymi: różne rodzaje UCM, nowoczesne metody diagnostyki 
, leczenie zachowawcze i operacyjne, powikłania i  ich leczenie (zwłaszcza skostnień oko-
łostawowych i spastyczności), rokowanie po UCM oraz następstwa UCM (min. minimalny 
stan świadomości i zespół zamknięcia). 
Szczególnie dużo uwagi poświęcono rehabilitacji oraz strategii usprawniania opartej na 
objawach omawiając np. usprawnianie funkcji kończyny górnej i  ręki  z  jednoczesnym 
przestawieniem stosowanych w tym procesie metod.
Podręcznik wzbogaci wiedzę fachową lekarzy oraz fizjoterapeutów. Będzie również uży-
teczny dla osób specjalizujących się w neurologii, ortopedii i traumatologii, neurochirurgii, 
rehabilitacji medycznej i fizjoterapii.

Uszkodzenia dróg żółciowych
Marek Krawczyk (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ok. 120, il. ok. 100, opr. twarda
cena 129

Autorzy – specjaliści w dziedzinie – przygotowali monografię  poświęconą  uszkodzeniom 
dróg żółciowych związanym z zabiegami chirurgicznymi oraz zmianami chorobowy w dro-
gach żółciowych, trzustce i wątrobie. W publikacji znalazły się wiadomości  podstawowe 
na temat z zakresu anatomii opisowej i radiologicznej; histologii i  patologii oraz fizjologii. 
Autorzy omówili  patogenezę i  epidemiologię uszkodzeń oraz ich podział i  klasyfikację. 
Przedstawili także objawy kliniczne uszkodzenia dróg żółciowych  oraz  operacyjne i nie-
operacyjne leczenie chorych.
Publikacja adresowana do  chirurgów ogólnych,  onkologicznych, transplantologów oraz  
gastroenterologów.
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Zaopatrzenie indywidualne w wyroby medyczne
Krzysztof Gieremek, Szymon Janicki, Bogumił Przeździak, 
Marek Woźniewski
Wyd. I, 2016, s. ponad 310, il. ponad 300, opr. miękka
cena 79 zł

Publikacja jest pierwszą próbą kompleksowego przedstawienia zasad zaopatrzenia 
w wyroby medyczne i środki pomocnicze oraz urządzenia wspomagające osób z niepeł-
nosprawnością. Stanowi zbiór standardów postępowania i prezentuje aktualny stan wie-
dzy na temat wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi gotowymi 
i wykonanymi na miarę oraz sprzętu i środków wspomagających.  Autorzy dokonali kate-
goryzacji wyrobów z użyciem właściwego nazewnictwa zaakceptowanego przez stowarzy-
szenia naukowe i branżowe.
Książka adresowana przede wszystkim do specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjotera-
peutów, ubezpieczycieli i płatników (NFZ, PFRON, MZ). Ponadto będzie źródłem wiedzy dla 
studentów medycyny i fizjoterapii.

English for Laboratory Diagnosticians
Anna Kierczak
Wyd. I, 2016, s. ponad 350, il. 25, opr. miękka
cena 89 zł

English for Laboratory Diagnosticians to nowoczesny podręcznik oparty na oryginalnych 
fachowych tekstach anglojęzycznych skierowany do osób  ze znajomością  języka angiel-
skiego na poziomie  średnim.
Treść leksykalna książki skorelowana jest z podstawowymi treściami praktyki zawodowej 
diagnosty laboratoryjnego (np. laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna immu-
nologia medyczna, mikrobiologia i parazytologia medyczna, techniki mikroskopowe, cyto-
morfologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, genetyka medyczną itd.)
Podręcznik adresowany do osób kształcących się na kierunku medycyna laboratoryjna, 
analityka medyczna lub diagnostyka laboratoryjna. Ponadto zapewni sprawne funkcjono-
wanie w środowisku zawodowym i akademickim pracownikom laboratoriów medycznych 
i pracownikom naukowym. 

wrzesień
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Intensywna terapia i medycyna ratunkowa
Wybrane zagadnienia
Wojciech Gaszyński
Wyd. II, 2016, s. ok. 420, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 119 zł

Nowe, uaktualnione wydanie popularnego, cenionego przez Czytelników podręcznika. 
Książka adresowana jest do absolwentów wydziałów lekarskich i  innych kierunków stu-
diów przygotowujących się do egzaminów specjalistycznych obejmujących zagadnie-
nia intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Repetytorium zostało napisane z myślą 
o  praktycznych procedurach stosowanych w stanach zagrożenia życia. Książka przydatna 
również dla ratowników medycznych i pielęgniarek pracujących na szpitalnych oddziałach 
ratunkowych.

Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej
Artur Mamcarz, Wojciech Braksator (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ok. 450, il. ok. 200, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 149 zł

 
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej to unikalne opracowanie kompleksowo opisujące 
zagadnienie problemów kardiologicznych w kontekście uprawiania sportu wyczynowego, 
uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i osoby starsze. 
W książce opisane są metody oceny serca u osób uprawiających sport, monitorujące rytm 
serca, testy wysiłkowe, spiroergometria, ocena wydolności serca w sporcie, metody obra-
zowe – scyntygrafia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, wpływ chorób 
współwystępujących z chorobami układu krążenia na uprawianie sportu, zasady orzekania 
w kardiologii sportowej oraz elementy rehabilitacji kardiologicznej.
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej będzie przeznaczona przede wszystkim dla kar-
diologów, specjalistów medycyny sportowej, fizjoterapeutów, rehabilitantów, ale również 
dla specjalistów chorób wewnętrznych i  lekarzy rodzinnych posiadających certyfikaty 
PTMS, uprawniające do przeprowadzania badań i  wydawania orzeczeń o zdolności do 
uprawiania sportu przez dzieci i młodzież.
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Kiedy dziecko ma coś z sercem: poradnik 
dla zaniepokojonych rodziców
Wojciech Szczepański, Marcin Baran, Jacek Białkowski, Kornel Semeran, 
Małgorzata Szkutnik, Alicja Zdrzałek-Skiba
Wyd. I, 2016, s. 288, il. około 50, w tym kolor, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 49 zł

Szmer, kłucie w klatce piersiowej, zasłabnięcia czy uczucie nierównego bicia serca u pocie-
chy często skłaniają rodziców do konsultacji z kardiologiem dziecięcym. Przyczyny u wielu 
dzieci nie są związane z anatomiczną wadą serca. Od dezorientacji i obaw tylko krok do 
poddania się błędnym wytycznym i do niepotrzebnego lęku.
Ten „poradnik dla zaniepokojonych rodziców”
• przynosi zrozumiałe wyjaśnienie istoty nieoperacyjnych chorób kardiologicznych
• ułatwia współpracę ze specjalistą
• przystępnie opisuje elementy postępowania diagnostycznego
• pozwala rozszyfrować objawy
• podpiera jasną argumentacją potwierdzone naukowo wytyczne, które daje lekarz.

Pielęgniarstwo internistyczne
Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (red. nauk.)
Wyd. II, 2016, s. ok. 460, opr. miękka
cena  99 zł

Nowe uaktualnione wydanie podręcznika, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
Czytelników.  
Książka powstała przy współpracy doświadczonych nauczycieli akademickich reprezen-
tujących najważniejsze ośrodki prowadzące kształcenie pielęgniarek. Zawiera opis postę-
powania pielęgniarskiego w poszczególnych jednostkach chorobowych z uwzględnieniem 
najważniejszych problemów pielęgnacyjnych. 
Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów kierunku pielęgniarstwo 
oraz do pielęgniarek pracujących na oddziałach o profilu internistycznym. Może być też 
pomocny dla osób sprawujących profesjonalną opiekę, np. dla pracowników socjalnych, 
opiekunów medycznych lub asystentek osób przewlekle chorych.
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Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ok. 420, opr. miękka
cena 89 zł

Książka będzie zawierać współczesną i  najbardziej aktualną specjalistyczną wiedzą 
z  zakresu opieki paliatywnej. W  książce omówiono wszystkie zagadnienia z  zakresu 
opieki paliatywnej, m.in: leczenie bólu przewlekłego i przebijającego, leczenie owrzodzeń 
nowotworowych, przetok oraz innych objawów występujących u kresu życia, zagadnienia 
etyczne, psychospołeczne, duchowe, specyficzne dla opieki paliatywnej.
Publikacja niezbędna dla studentów pielęgniarstwa i pielęgniarek pracujących w zawodzie.

Stany nagłe u dzieci
Jacek Kleszczyński (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 520, il. 100, opr. miękka
cena 89 zł

W repetytorium w praktyczny sposób opisano takie zagadnienia jak: anatomia i fizjolo-
gia wieku dziecięcego, wstrząs, niewydolność oddechowa i  krążeniowa u dzieci, zabu-
rzenia 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 maltreto-
wanego, 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.
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Terapia zajęciowa
Aneta Bac (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 184, il. 18, opr. miękka
cena 59 zł

Podręcznik przedstawia obszary pracy i zakres kompetencji terapeuty zajęciowego umoż-
liwiający mu prowadzenie terapii zajęciowej  w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć 
i środowiska do potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby umożliwić jej wykonywanie 
zajęć dla niej istotnych i ważnych, a przez to  przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu 
społecznemu.
Zawiera teoretyczne podstawy terapii zajęciowej i opis artystycznych form stosowanych 
w praktyce terapeuty zajęciowego. W przystępnej i syntetycznej formie omawia możliwo-
ści i  sposoby pracy terapeuty zajęciowego z pacjentami w zależności od stwierdzonego 
schorzenia lub grupy wiekowej z opisami przypadków. Zamieszczone na końcu każdego 
rozdziału pytania sprawdzające ułatwiają utrwalenie poznanych treści.
Publikacja zawiera treści zgodne ze standardami szkolenia i pracy terapeuty zajęciowego 
w Unii Europejskiej.
Podręcznik przygotowano z  myślą o studentach kierunku terapia zajęciowa i  fizjote-
rapia. Będzie również  przydatny dla psychologów, pedagogów i  asystentów osoby 
niepełnosprawnej. 

Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne
Hanna Rolka, Beata Kowalewska, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-
Kułak (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ok. 560, il. 80, opr. miękka
cena 119 zł

Publikacja umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu transplantologii oraz przygotowanie pie-
lęgniarki do realizacji zadań związanych z  opieką nad dawcą narządów i  jego rodziną, 
nad chorym kwalifikowanym do przeszczepienia narządu, w  okresie okołooperacyjnym 
i w odległym okresie po przeszczepieniu narządu. 
Podręcznik jest adresowany do studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratow-
nictwo medyczne, fizjoterapia oraz do pielęgniarek uzupełniających wiedzę w  zakresie 
kształcenia specjalizacyjnego i kształcenia podyplomowego oraz pielęgniarek koordyna-
torów transplantacyjnych.
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Traumatologia narządu ruchu
Biologia i biomechanika leczenia
Wojciech Marczyński (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 992, il. 500 w tym kolor, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 299 zł

Mechaniczne zespolenia poprzedniej epoki zbyt często utrudniały zrost i generowały liczne 
powikłania, w  tym zapalne. Obecna biomechaniczna stabilizacja sprzyja poszczególnym 
etapom zrostu kostnego, doprowadzając do wygojenia złamania w optymalnym czasie. 
Autorzy przedstawiają w sposób syntetyczny praktyczne, biologiczne zasady postępowania 
w zaopatrywaniu poszczególnych obrażeń narządu ruchu, dotyczących tkanek miękkich, 
stawów i kości. Część szczegółowa dopełnia cześć ogólną i rozszerza ją o wiedzę warszta-
tową (praktyczne elementy instrumentacji, triki operacyjne, sposoby unikania powikłań).
Książka opisuje alternatywne rozwiązania operacyjne, z  uwzględnieniem różnic między 
ośrodkami w  zakresie możliwości, jakimi dysponują. Jest przeznaczona dla ortopedów 
o zróżnicowanym stopniu wtajemniczenia zawodowego, zarówno rezydentów, jak i spe-
cjalistów o zróżnicowanym statusie, a ponadto dla fizjoterapeutów.

Zarys współczesnej ortodoncji
Irena Karłowska (red. nauk.)
Wyd. IV, 2016, s. ok. 500, il. ponad 330 w tym kolor, opr. miękka
cena 159 zł

Znakomity podręcznik współczesnej diagnostyki i  leczenia ortodontycznego w  różnych 
okresach rozwojowych człowieka. Nowe IV wydanie zostało poprawione i zaktualizowane. 
Część rozdziałów napisano na nowo, a treści innych rozszerzono o nowe zagadnienia.  Np.: 
opis badania pacjenta wzbogacono o analizę estetyki uśmiechu; wskaźniki ortodontyczne 
uzupełniono o analizy Tanaki-Johnstona i  McNamary; w  opisach aparatów leczniczych 
uwzględniono także: Twin-block, trainer, nitanium palatal expander czy bihelix. 
Dodano nowe podrozdziały dotyczące m.in.: leczenia ortodontycznego za pomocą sys-
temów szyn termoformowalnych; powikłań w  leczeniu ortodontycznym oraz zasad 
postępowania ortodontycznego w  przygotowaniu do uzupełniania braków zębowych 
z wykorzystaniem implantów.
Ponadto istniejący materiał ilustracyjny wzbogacono o nowe ryciny także kolorowe. 
Publikacja przeznaczona  jest dla studentów , lekarzy dentystów specjalizujących się 
w ortodoncji, a także lekarzy innych specjalności interesujących się tą tematyką. 
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Anestezjologia i intensywna terapia
Podręcznik dla wydziałów medycznych
Radosław Owczuk (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 496, il. 250, opr. miękka
cena 149 zł

Podręcznik z anestezjologii i intensywnej terapii przygotowany przez specjalistów z wszyst-
kich ośrodków akademickich w kraju. W książce opisano interesująco takie zagadnienia 
jak: historia anestezjologii i intensywnej terapii, rola oddziałów anestezjologii i intensyw-
nej terapii w  opiece zdrowotnej, znieczulenie ogólne, sedacja, znieczulenie regionalne, 
znieczulenie w szczególnych grupach chorych, nadzór pooperacyjny, diagnostyka i moni-
torowanie, kwalifikacja chorych do leczenia na oddziale intensywnej terapii, ostra niewy-
dolność oddechowa, wstrząs, farmakologia, ostre uszkodzenie nerek, sepsa, kaniulacja 
naczyń, płynoterapia, mnogie i  wielonarządowe obrażenia ciała, ostre schorzenia prze-
wodu pokarmowego, uraz czaszkowo-mózgowe, leczenie żywieniowe, zakażenia, prze-
szczepianie narządów.

październik

Anestezjologia położnicza na dyżurze
Elżbieta Nowacka
Wyd. I, 2016, s. 420, il. 100, opr. miękka ze skrzydełkami 
cena 139 zł

Książka napisana przez praktyka dla lekarzy anestezjologów, którzy w  codziennej 
pracy stykają się z położnictwem. Nowatorski sposób podejścia do tematu, czytelny, 
graficzny opis postępowania w  trudnych sytuacjach klinicznych, z  którymi spotyka 
się anestezjolog w  sali porodowej. Czytelnik otrzyma przewodnik, do którego może 
zajrzeć w przypadku różnych wątpliwości. W publikacji opisano takie zagadnienia jak: 
fizjologiczna adaptacja organizmu kobiety do rozwijającej się ciąży, łagodzenie bólu 
porodowego, znieczulenie do zabiegów położniczych i cięcia cesarskiego, znieczulenie 
ciężarnej i  rodzącej z  chorobami współistniejącymi, sytuacje szczególne w  położnic-
twie, uśmierzanie bólu po cięciu cesarskim.
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Choroby skóry małych zwierząt
Systematyka, Diagnostyka
Stefanie Peters
Marek Gehrke (red. nauk. wyd.pol.) 
Jakub Kaczmarek (tłumaczenie z j. niemieckiego)
Wyd. I, 2016, s. ok. 280, il. 214 kolor, opr. miękka
cena 109 zł

Autorka – weterynarz z wieloletnia praktyką – przygotowała książkę, która pozwoli osiągać 
lepsze rezultaty zastosowanego leczenia.
W publikacji znajdziesz:
• charakterystykę metod diagnostycznych, które możesz wykorzystać w codziennej prak-

tyce, w gabinecie bez kosztownego wyposażenia 
• przejrzysty układ oraz doskonałe ryciny 
• praktyczną wiedzę
• wszystkie najważniejsze testy i  metody diagnozowania wraz z  interpretacją wyników 

opisane krok po kroku w prosty i praktyczny sposób
• wiele ważnych wskazówek i  podpowiedzi
• omówienie źródeł typowych popełnianych błędów.

Ginekologia onkologiczna
Łukasz Wicherek, Zbigniew Kojs, Grzegorz H. Bręborowicz (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 560, il. 500, opr. twarda
cena 189 zł

Praktyczny przewodnik omawiający zagadnienia związane z  chirurgią wielonarządową 
w  ginekologii. W  książce zostały opisane nie tylko teoretyczne podstawy, warunkujące 
wybór konkretnej techniki operacyjnej, lecz także dokładne schematy i wskazówki postę-
powania. Szczegółowo wyjaśnione techniki przeprowadzania zabiegu operacyjnego zostały 
opatrzone licznymi fotografiami; uwagę zwrócono również na tzw. pułapki anatomiczne. 
Zaletą książki jest usystematyzowanie nazewnictwa i  opisów poszczególnych zabiegów. 
Tak przygotowany podręcznik jest potrzebny lekarzom zarówno specjalizującym się, jak 
i doświadczonym praktykom, zainteresuje również studentów medycyny.
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Hematologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej
Dariusz Wołowiec, Iwona Hus, Anna Korycka-Wołowiec (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ok. 400, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 129 zł

Pierwsza pozycja wydawnicza na polskim rynku poświęcona hematologii w ujęciu niezbęd-
nym dla lekarzy rodzinnych. 
Zawiera: interpretację i  diagnostykę różnicową najważniejszych odchyleń od normy 
w badaniu fizykalnym i laboratoryjnych badaniach hematologicznych, podstawowe infor-
macje dotyczące najczęstszych chorób hematologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zasad rozwiązywania przez lekarza POZ, problemów zdrowotnych pacjentów, będących 
już pod opieką specjalisty hematologa, a także wybrane problemy terapeutyczne chorób 
hematologicznych, wymagające rozwiązania  przez lekarza POZ. 
Szczególnie cenne dla lekarzy rodzinnych jest przedstawienie problemów, z  którymi 
pacjenci, objęci już opieką hematologiczną, mogą zgłosić się do lekarza rodzinnego, oraz 
zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego u tych pacjentów. 

Hipercholesterolemia rodzinna
Maciej Banach (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ok. 270, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 99 zł

Hipercholesterolemia rodzinna to choroba dziedziczna charakteryzująca się podwyższo-
nym stężeniem cholesterolu w  osoczu krwi, które nie jest związane z  błędami w  diecie 
i  brakiem ruchu a  uszkodzeniem w  obrębie genu odpowiedzialnego za powstawanie 
receptora dla LDL-cholesterolu. Prawdopodobieństwo przekazania hipercholesterole-
mii rodzinnej z chorego rodzica na dziecko wynosi aż 50%, dlatego chorują całe rodziny, 
a kolejne pokolenia zmagają się z konsekwencjami tej choroby.
W książce przedstawiona jest charakterystyka kliniczna pacjenta z rodzinną hipercholeste-
rolemią, diagnostyka, objawy i kryteria rozpoznawania choroby oraz najnowsze wytyczne 
dotyczące leczenia, a także znaczenie edukacji i rola stowarzyszeń pacjenckich. 
Książka buduje świadomość wśród lekarzy na temat tej choroby i ma na celu szybsze jej 
wykrywanie oraz zapobieganie jej poważnym konsekwencjom. 
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Neonatologia i opieka nad noworodkiem 
Tom 2
Janusz Świetliński
Wyd. I, 2016, s. 544, il. 200, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 99 zł

Staranne opracowanie zgodne z  programem specjalizacji z  neonatologii dla położnych 
i  pielęgniarek; porównywalne w  tej dziedzinie z  najnowszymi publikacjami anglojęzycz-
nymi. Książka z pewnością zainteresuje również lekarzy neonatologów i pediatrów.
W i tomie znajdują się rozdziały opisujące m.in. żywienie zdrowego noworodka, problemy 
żywieniowe związane z niedojrzałością koordynacji procesów oddychania, połykania i ssa-
nia, bank mleka kobiecego oraz opiekę ukierunkowaną na rodzinę. 
W II tomie rozdziały będą poświęcone żywieniu w sytuacjach, w których mleko mamy jest 
niedostępne, żywieniu wcześniaków, pozajelitowym i stosowaniu wzmacniaczy. 
Oba tomy zawierają możliwie kompletne opisy procedur stosowane w  obszarach obję-
tych zakresem podręcznika. Procedury są oparte na doświadczeniach własnych, informa-
cjach pozyskanych podczas współpracy z ośrodkami skandynawskimi oraz wiadomościach 
publikowanych w wydawnictwach światowych.

Obliczanie dawek leków
Marta Czekirda
Wyd. I, 2016, s. 240, il. 120, opr. miękka
cena 49 zł 

Doskonała publikacja do zapoznania się z lekami, z poprawnym czytaniem etykiet leków, 
uzyskaniem umiejętności obliczania dawek i bezpiecznego podawania zleconych leków. 
W książce przedstawiono w kolejności rozdziały z uwzględnieniem trudności zadania od 
najprostszych do bardziej złożonych. Zamieszczone testy pozwolą na sprawdzenie wiedzy.
Publikacja adresowana do studentów kierunków medycznych, m.in. pielęgniarstwa, 
ratownictwa medycznego, a także osób, które już pracują w tych zawodach. 
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Przeszczepianie nerek
Chirurgiczne techniki popierania, przygotowania i przeszczepiania
Andrzej Barański
Wyd. I, 2016, s. 256, il. 250 kolor, opr. twarda
cena 149 zł

Monografia poświęcona  procesowi  przeszczepiania nerek. 
Autor – chirurg transplantacyjny z  ponad 30 letnim doświadczeniem – krok po kroku 
doradza i  uczy podejmować właściwe decyzje w  czasie pobierania, przygotowywania 
i  przeszczepiania nerek. W  logiczny sposób wyjaśnia podejmowane decyzje w  oparciu 
o dostępną literaturę i wieloletnie doświadczenie. Bogaty materiał ilustracyjny – zdjęcia 
wykonane w  czasie operacji oraz rysunki – które zostały przygotowane specjalnie dla 
potrzeb publikacji  pozwalają szybciej zrozumieć i opanować omawiane w książce techniki 
chirurgiczne.
Publikacja przygotowana z  myślą o młodych początkujących chirurgach transplantacyj-
nych – rezydentach  oddziałów chirurgii naczyniowej lub transplantacyjnej. Zainteresuje 
także doświadczonych chirurgów, którzy chcą poznać nowe techniki chirurgiczne.

Programowanie rehabilitacji w oparciu o profil 
funkcjonowania klasyfikacji ICF
Bartłomiej Szrajber, Iwona Maciąg-Tymecka (red. nauk.)
Wyd.I, 2016, 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 uzupeł-
nienie 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. Przedsta-
wiono  zastosowanie  klasyfikacji ICF w programowaniu rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz 
chorych reumatycznych. Omówiono przydatność ICF w programie rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w programie aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Adresatami publikacji są specjaliści rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuci oraz pozostali 
członkowie zespołu rehabilitacyjnego, a  także studenci fizjoterapii.
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Ginekologia dziecięca i dziewczęca
Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 512, il. 200, opr. miękka
cena 149 zł

Nowatorska książka w języku polskim. Monografia zawiera aktualne standardy postępo-
wania w jednostkach chorobowych z zakresu ginekologii wieku rozwojowego. W publikacji 
opisano m.in.: zaburzenia miesiączkowania, dojrzewanie płciowe, wady narządów płcio-
wych, zaburzenia odżywiania, schorzenia endokrynologiczne, nowotwory narządów płcio-
wych, diagnostyka ultrasonograficzna, cytologiczna, kolposkopowa oraz aspekty prawne 
w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej, a także wykorzystywanie seksualne małoletnich oraz 
dziewczynka niepełnosprawna fizycznie i intelektualnie w gabinecie ginekologicznym 
Książka skierowana do lekarzy ginekologów-położników (specjalistów i w tracie specjali-
zacji), pediatrów, endokrynologów dziecięcych, chirurgów i urologów dziecięcych, lekarzy 
rodzinnych oraz studentów medycyny i położnictwa.

l istopad

Kardiologia
kompendium
Grzegorz Opolski (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ok. 390, opr. miękka
cena 129 zł

Absolutnie nowoczesna publikacja przedstawiająca kardiologię w postaci schematów, dia-
gramów, algorytmów i tabel.
Najnowsza wiedza podana w sposób esencjonalny i ułatwiający zapamiętywanie z bogatym 
materiałem ilustracyjnym. Przystępna przez to nie tylko dla kardiologów, ale dla tych co 
z kardiologią mają do czynienia sporadycznie. Stanowi mapę poruszania się po całej kardio-
logii, pozwalając na efektywne przyswojenie lub przypomnienie odpowiedniej wiedzy.
Książka z pewnością zainteresuje kardiologów, lekarzy specjalizujących się w kardiologii 
i medycynie wewnętrznej, lekarzy medycyny ratunkowej, anestezjologów i wszystkich leka-
rzy mających w swojej praktyce do czynienia z przypadkami kardiologicznymi oraz studen-
tów medycyny.
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Zapowiedzi  2016

Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR
Waldemar Machała, Przemysław Guła (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. 800, il. 400, opr. miękka ze skrzydełkami
cena 139 zł

Książka jest kontynuacją podręcznika dotyczącego postępowania przedszpitalnego 
w obrażeniach ciała. W I części opisano postępowanie do momentu przekazania poszko-
dowanego w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W  części II opisano przejście 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. Publika-
cja daje możliwość interdyscyplinarnego spojrzenia na postępowanie z chorym po urazie. 
Książka z pewnością zainteresuje lekarzy medycyny ratunkowej, anestezjologów, chirur-
gów, ortopedów, pediatrów, neurochirurgów, ginekologów, pielęgniarki i  ratowników 
medycznych.

Dzieje medycyny w Polsce
Lata 1944-1989
Tom 3
Wojciech Noszczyk (red. nauk.) 
Wyd. I, 2016, s. ponad 700, il. ponad 200, opr. twarda 
cena 250 zł

Pomysłodawcą przygotowania tej 3-tomowej publikacji oraz jej redaktorem i współau-
torem jest z zawodu chirurg, a z zamiłowania humanista i historyk – profesor Wojciech 
Noszczyk. 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 zrze-
szających ich organizacji i stowarzyszeń. Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim 
na charakterystyce rozwoju medycyny w kolejnych okresach historycznych, w poszcze-
gólnych 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.

grudzień
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Rak skóry 
Od rozpoznania do leczenia
Witold Owczarek (red. nauk.)
Wyd. I, 2016, s. ponad 180, il. ok. 120, opr. twarda
Cena 99 zł

Publikacja przygotowana przez interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujących 
różne ośrodki kliniczne w kraju. 
W monografii,  w sposób kompleksowy, omówiono  problem nowotworów skóry, począw-
szy od profilaktyki i wczesnego wykrywania, poprzez diagnostykę aż do leczenia na każ-
dym etapie choroby.
Publikacja uzupełnia braki literaturowe w dziedzinie  dermatologii onkologicznej. Jest  cen-
nym źródłem informacji  do wykorzystania w praktyce lekarzy specjalistów oraz lekarzy 
przygotowujących się do egzaminów z dermatologii i onkologii.
Po książkę powinni sięgnąć: interniści, lekarze rodzinni, dermatolodzy, onkolodzy, chirur-
dzy onkologiczni.
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