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Szanowni państwo,
oddajemy w wasze ręce katalog prezentujący aktualną ofer-
tę grupy wydawniczej Medical education. Drodzy czytelnicy, 
dobra książka czy dobre czasopismo to nie tylko najwyższej ja-
kości materiał merytoryczny, to także odpowiednia forma gra-
ficzna i  językowa. bardzo dbamy o poziom edytorski i mamy 
nadzieję, że to docenicie.

od kilkunastu lat współpracujemy z  wybitnymi ekspertami 
przy tworzeniu czasopism i książek – projekty te były począt-
kowo skromne, teraz zaś są to potężne publikacje, w  które 
angażują się autorzy z  wielu obszarów medycyny. Dość po-
wiedzieć, że 15 lat temu zaczynaliśmy od 1 kwartalnika, teraz 
wydajemy ich 9; zaczynaliśmy od 2–3 książek rocznie, a teraz 
mamy w  ofercie ponad 90 tytułów! bez liderów opinii wielu 
specjalności wydawnictwo Medical education nigdy by nie 
powstało. rozumiemy to i wiemy, że przed nami jeszcze nie-
jeden projekt i  niejedna przygoda intelektualna – wspólnie 
z wami. najbardziej nagrodzeni czujemy się wówczas, kiedy 
wy, nasi redaktorzy i  autorzy, mówicie o  Medical education 
„moje wydawnictwo”. to oznacza, że możemy śmiało na was 
stawiać. takie podejście daje perspektywę długoletniej współ-
pracy. bardzo wam dziękujemy za wasze zaangażowanie i lo-
jalność.

przed wami lektura katalogu – staraliśmy się, aby nasze publi-
kacje służyły zarówno lekarzom praktykom, jak i naukowcom, 
aby dostarczały niezbędnych informacji początkującym, a tak-
że doświadczonym lekarzom. chcielibyśmy również zaprosić 
was, drodzy czytelnicy, do śledzenia nowości wydawniczych 
na naszej stronie internetowej: www.mededu.pl.

pozdrawiamy, 
zespół Medical education
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alergiczny nieżyt nosa
50 pytań i odpowiedzi

piotr rapiejko, agnieszka lipiec
W książce zebrano i usystematyzowano najczęściej zadawane przez lekarzy rodzin-
nych pytania dotyczące alergicznego nieżytu nosa. Z  tego względu ma ona cha-
rakter wybitnie praktyczny. W przyjaznej formie pytań i odpowiedzi autor dzieli się 
doświadczeniami i prezentuje umiejętności zdobyte podczas 25 lat pracy z chorymi 
na alergiczny nieżyt nosa. Pozwolą one na skuteczniejsze leczenie tej dotykającej już 
1/4 populacji dolegliwości.

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 116, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-06-9

alergeny pyłku roślin + płyta cD

piotr rapiejko

Album zawiera podstawowe informacje o roślinach, których alergeny od-
grywają największą rolę w etiologii schorzeń alergicznych dróg oddecho-
wych. Omówiono w nim aspekty botaniczne i aerobiologiczne oraz aler-
geny poszczególnych gatunków roślin. Publikacja zawiera 1512 fotografii, 
ilustrujących poszczególne rozdziały, pozwalających na łatwiejszą identy-
fikację alergennych rodzajów i gatunków roślin. Książka jest przeznaczona 
dla alergologów oraz lekarzy POZ mających codzienny kontakt z chorymi 
na alergie.

format: 260 × 240 mm, liczba stron: 100, oprawa twarda, isbn 978-83-926656-0-1
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zaburzenia zmysłu węchu
Pytania i odpowiedzi

piotr rapiejko, agnieszka lipiec

Na polskim rynku wydawniczym nie ma monografii na temat zmysłu węchu i jego 
zaburzeń skierowanej do lekarzy. Jednocześnie istnieje szerokie zainteresowanie 
środowiska, szczególnie lekarzy POZ, laryngologów, pediatrów i  alergologów, tą 
tematyką. W  codziennej praktyce lekarz spotyka się przede wszystkim z  upośle-
dzeniem węchu spowodowanym zaburzeniami kontaktu substancji zapachowych 
z zakończeniami nerwów węchowych. W książce opisano najczęstsze przyczyny ta-
kich zaburzeń i zastanowiono się, jak im przeciwdziałać. Publikacja dr. n. med. Piotra 
Rapiejki powinna wypełnić lukę na rynku wydawniczym.

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 100, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-01-7
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Dna moczanowa. Miejsce terapii febuksostatem
24 pytania i odpowiedzi

bożena targońska-stępniak
Dna moczanowa jest schorzeniem ogólnoustrojowym z zespołem objawów klinicz-
nych i  patofizjologicznych wynikających z  nadmiaru kwasu moczowego w  orga-
nizmie. Klinicznie najczęściej objawia się ostrym zapaleniem stawów wywołanym 
krystalizacją i fagocytozą moczanu sodu w płynie stawowym oraz zespołem obja-
wów będących konsekwencją odkładania się kryształów moczanu sodu w tkankach 
i narządach. Książka porusza tematy od danych epidemiologicznych dotyczących 
dny moczanowej po zagadnienia związane z  różnicami w stosowaniu między fe-
buksostatem a allopurinolem. Została ona napisana z myślą o lekarzach rodzinnych, 
w przejrzystej formie pytań i odpowiedzi.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 48, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-68-9



2

h
IP

ER
tE

n
SJ

O
LO

G
IA

D
IA

b
Et

O
LO

G
IA

wybrane zagadnienia terapii cukrzycy  
i nadciśnienia tętniczego – przypadki kliniczne 
z komentarzami

janusz gumprecht, andrzej januszewicz, aleksander prejbisz

Autorzy, wybitni eksperci w  dziedzinie diabetologii i  nadciśnienia tętniczego, na 
przykładzie poszczególnych przypadków omawiają zasady postępowania w trud-
nych sytuacjach klinicznych. Książka adresowana jest zarówno do lekarzy rodzin-
nych, specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii i hiper-
tensjologii, jak i do studentów.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 188, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-85-6
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nadciśnienie tętnicze w cukrzycy
Co należy wiedzieć o...?

pod redakcją Danuty czarneckiej i kaliny kaweckiej-jaszcz

Związek nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2 jest bardzo złożony. Książka 
przedstawia szeroki wachlarz zagadnień związanych z tą tematyką. Lekarz praktyk 
znajdzie w niej informacje dotyczące etiopatogenezy zarówno pierwotnego nadci-
śnienia tętniczego, jak i nadciśnienia tętniczego u osób z zespołem metabolicznym. 
Wiedza przedstawiona w publikacji może się okazać pomocna zarówno w pracy 
dydaktycznej, jak i w codziennej praktyce lekarza – w radzeniu sobie z dużym pro-
blemem, jakim jest nadciśnienie tętnicze w cukrzycy.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 156, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-09-2
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Dermatologia – wybrane przypadki kliniczne
pod redakcją romana nowickiego i aleksandry wilkowskiej
Praca przedstawia 94 szczególnie interesujące i nieczęsto obserwowane przypadki 
chorób skóry. Każdy opis, klarownie opracowany, wzbogacono blisko 300 kolorowy-
mi zdjęciami, co niewątpliwie ułatwi przyswojenie rozległej wiedzy. Opracowanie 
będzie przydatne nie tylko dla dermatologów, lecz także dla lekarzy wielu innych 
specjalności oraz studentów przygotowujących się do egzaminu z dermatologii.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 282, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-05-5

kompendium chirurgii laparoskopowej
pod redakcją wiesława tarnowskiego

Kompendium jest przeglądem wybranych zagadnień z dziedziny chirurgii laparo-
skopowej, zaprezentowanych przez najwybitniejszych krajowych specjalistów. Jako 
pierwsi entuzjaści tej metody wprowadzili ją oni do Polski w czasach, kiedy jeszcze 
budziła gorące emocje. Dzisiaj są to eksperci dysponujący ogromnym doświadcze-
niem, upoważniającym ich do zabrania głosu, i zajmujący zaszczytne miejsce w tej 
pasjonującej dziedzinie chirurgii, jaką jest laparoskopia. Książka objaśnia, na czym 
polega praca współczesnego chirurga klinicysty. Jest skierowana do chirurgów, 
pielęgniarek operacyjnych, lekarzy innych specjalności oraz studentów medycyny.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 340, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-93-1
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farmakoterapia kardiologiczna (tom i i ii)
pod redakcją artura Mamcarza

To pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja omawiająca kompleksowo 
tematykę farmakoterapii w kardiologii. Wśród innych dostępnych pozycji poświęco-
nych temu zagadnieniu jest ona wyjątkowa. Grono lekarzy praktyków opisało w spo-
sób uporządkowany i przejrzysty poszczególne grupy terapeutyczne, konkretne leki, 
a także badania, prowadzone zgodnie z zasadami EBM, które zmieniały standardy 
postępowania. Uwzględnili oni także najnowsze odkrycia i badania naukowe. Książka 
przeznaczona jest dla kardiologów, specjalistów medycyny wewnętrznej oraz lekarzy 
medycyny rodzinnej.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 428 (tom i), 352 (tom ii), oprawa miękka,  
isbn 978-83-62510-02-3 (tom i), isbn 978-83-62510-23-8 (tom ii)
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przypadki kliniczne w perinatologii
pod redakcją Mirosława wielgosia i pawła kamińskiego

Publikacja jest zbiorem najciekawszych przypadków klinicznych z zakresu perina-
tologii. Ich autorami są doświadczeni lekarze ginekolodzy i położnicy z całej Polski, 
którzy w swoim codziennym życiu zawodowym mieli okazję zetknąć się z wieloma 
trudnymi sytuacjami klinicznymi. Książka została napisana w nowoczesny sposób,  
z wykorzystaniem systematyki stosowanej w rekomendacjach towarzystw nauko-
wych. Adresowana jest do lekarzy praktyków, a także studentów i lekarzy będących 
w trakcie specjalizacji z perinatologii. Będzie to także pouczająca lektura dla lekarzy 
pokrewnych specjalności.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 212, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-44-3

przypadki kliniczne w ginekologii
pod redakcją pawła kamińskiego i Mirosława wielgosia

Publikacja jest zbiorem najciekawszych przypadków klinicznych z  zakresu gineko-
logii. Ich autorami są doświadczeni lekarze z  całej Polski, którzy w  swoim codzien-
nym życiu zawodowym spotkali się z wieloma skomplikowanymi sytuacjami. Książka 
została napisana w nowoczesny sposób, z wykorzystaniem systematyki stosowanej 
w rekomendacjach towarzystw naukowych. Adresowana jest do lekarzy praktyków, 
studentów i lekarzy, którzy dopiero rozpoczęli szkolenie z zakresu ginekologii. Będzie 
to także pouczająca lektura dla lekarzy pokrewnych specjalności – omawiane proble-
my nierzadko mają bowiem charakter interdyscyplinarny.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 212, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-42-9

niedokrwistości w chorobach nowotworowych
Monografia dla hematologów i onkologów

pod redakcją jadwigi Dwilewicz-trojaczek i tadeusza pieńkowskiego

W  monografii omówiono przyczyny niedokrwistości, metody ich diagnozowania 
i  leczenia. Należy pamiętać, że za rozwój anemii może odpowiadać współistnienie 
różnych przyczyn. W pracy przedstawiono najnowsze wytyczne dotyczące leczenia 
czynnikami stymulującymi erytropoezę, preparatami żelaza i  lekami immunosupre-
syjnymi. Oddzielny rozdział poświęcono leczeniu krwią. Autorzy, wybitni specjaliści 
z  zakresu hematologii, onkologii i  transfuzjologii, podkreślili rolę leczenia wspoma-
gającego, które może zdecydowanie poprawić stan fizyczny i psychiczny chorego.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 132, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-14-4
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nadciśnienie u ludzi młodych
Co należy wiedzieć o...?

pod redakcją krystyny wideckiej

Książka porusza temat nadciśnienia tętniczego u młodych osób, stanowiącego coraz 
większy problem epidemiologiczny, diagnostyczny i terapeutyczny. Autorka prowa-
dzi nas po zagadnieniach dotyczących przyczyn i rozpowszechnienia nadciśnienia 
wśród ludzi młodych, odrębności patofizjologicznej, etiologii nadciśnienia samoistne-
go u młodych dorosłych i wielu innych. Publikacja ta zapełnia lukę na polskim rynku 
wydawniczym. Podręcznik adresowany jest do wszystkich lekarzy, którzy interesują 
się praktycznymi aspektami hipertensjologii: hipertensjologów, internistów, lekarzy 
rodzinnych, a także lekarzy innych specjalności i studentów.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 148, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-67-2
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nadciśnienie tętnicze. jak leczyć skuteczniej?
Co należy wiedzieć o...?

Marcin wełnicki, artur Mamcarz

„Nadciśnienie tętnicze. Jak leczyć skuteczniej?” to poradnik, który w zwięzłej formie 
podsumowuje aktualne zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Autorzy 
skupili się na takim sposobie prezentacji, żeby uwypuklić interdyscyplinarność tej 
dolegliwości i podkreślić zalecenia, które okażą się najskuteczniejsze w codziennej 
praktyce lekarzy stykających się z dotkniętymi nią pacjentami.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 68, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-88-7

ciśnienie skurczowe
Co należy wiedzieć o...?

krystyna widecka

Skurczowe ciśnienie tętnicze wykazuje wyraźną, liniową, wprost proporcjonalną 
zależność od wieku chorego. Książka „Ciśnienie skurczowe” przedstawia tę proble-
matykę od strony patofizjologii, epidemiologii, znaczenia ciśnienia w ocenie ryzy-
ka sercowo-naczyniowego, jego wpływu na powikłania narządowe oraz prób kli-
nicznych oceniających skurczowe ciśnienie tętnicze i farmakoterapii skurczowego 
nadciśnienia tętniczego. Tak kompleksowe przedstawienie tematyki przygotowano 
z myślą o komfortowym odbiorze przez czytelnika – lekarza praktyka zainteresowa-
nego przedstawionymi zagadnieniami.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 104, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-19-1

nadciśnienie tętnicze plus
praktyczny poradnik postępowania w wybranych  
sytuacjach klinicznych
pod redakcją Marcina wełnickiego i artura Mamcarza

W publikacji pod redakcją Marcina Wełnickiego i Artura Mamcarza świetni dydaktycy, 
a jednocześnie klinicyści, dokonali wyboru tematów, które w terapii nadciśnienia tęt-
niczego nie mogą być obce żadnemu lekarzowi. W książce uwzględniono zalecenia 
i problemy terapeutyczne w poszczególnych grupach chorych, m.in. z cukrzycą, z po-
wikłaniami metabolicznymi czy z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także 
– na co warto zwrócić uwagę – u ciężarnych oraz osób uprawiających sport. 

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 140, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-18-2
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pomiary ciśnienia tętniczego  
poza gabinetem lekarskim
aleksander prejbisz, Marek kabat, andrzej januszewicz

Wyniki badań prowadzonych w  ciągu ostatnich lat wskazują, że pomiary wyko-
nywane poza gabinetem lekarskim lepiej odzwierciedlają ryzyko sercowo-naczy-
niowe, są niezbędne w  rozpoznaniu nadciśnienia tętniczego, a  także pozwalają 
dokładniej ocenić skuteczność jego leczenia niż pomiary w  gabinecie lekarskim. 
Monografia będzie przydatna w  codziennej praktyce lekarzy wielu specjalności, 
a także pomoże w szerszym prowadzeniu pomiarów ciśnienia tętniczego poza ga-
binetem lekarskim.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 108, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-08-3

przypadki kliniczne w nadciśnieniu tętniczym
andrzej januszewicz, aleksander prejbisz

Monografia w sposób praktyczny – w oparciu o przypadki kliniczne – przedstawia 
wybrane aspekty rozpoznawania, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego. 
Zaprezentowano i omówiono w niej zasady postępowania przy podejrzeniu naj-
częściej występujących wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego – obturacyjnego 
bezdechu sennego, zwężenia tętnic nerkowych, pierwotnego hiperaldosteronizmu 
i guza chromochłonnego. Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich lekarzy mają-
cych do czynienia z opisywaną problematyką w codziennej praktyce.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 204, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-20-7

zaburzenia sfery seksualnej u chorego  
na nadciśnienie tętnicze
pod redakcją andrzeja januszewicza i aleksandra prejbisza

Zaburzenia sfery seksualnej stanowią coraz poważniejszy i coraz częstszy problem. 
Książka porusza m.in. następujące zagadnienia: subkliniczne uszkodzenia narządo-
we układu naczyniowego w przebiegu nadciśnienia tętniczego, przyczyny niesku-
tecznej kontroli ciśnienia tętniczego, nadciśnienie tętnicze a zespół metaboliczny  
i obturacyjny bezdech senny, zaburzenia erekcji u chorego na nadciśnienie tętnicze, 
natomiast ostatni rozdział to podsumowanie współczesnych wytycznych i wybra-
nych opracowań dotyczących zaburzeń sfery seksualnej w przebiegu nadciśnienia 
tętniczego i chorób układu krążenia.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 116, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-46-7

jak interpretować wyniki badania 
echokardiograficznego?
44 pytania i odpowiedzi

Marcin konopka, wojciech król, wojciech braksator
W bardzo wielu sytuacjach, nie tylko w kardiologii, badanie echokardiograficzne ma  
kluczowe znaczenie dla postawienia właściwej diagnozy, określenia powikłań, a czę-
sto także sposobu postępowania terapeutycznego. Lekarze praktycy często otrzymu-
ją z pracowni echokardiograficznej wynik zawierający oprócz krótkiego opisu wiele 
niełatwych do interpretacji liczb i nie zawsze jasnych skrótów. Autorzy odpowiadają 
na najczęściej pojawiające się pytania w sposób przystępny i uzupełniony o interpre-
tację kliniczną.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 196, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-47-4
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komentarze do przypadków klinicznych 
w kardiologii − modyfikacja postępowania diagnostycznego 
i terapeutycznego

pod redakcją Marcina grabowskiego, ewy szczerby i andrzeja cacki

Kardiologia to dziedzina zdominowana przez wytyczne. Co roku środowisko euro-
pejskie oczekuje na kolejne, ogłaszane na kongresie ESC. Jak się je stosuje w  co-
dziennej praktyce? Na ile i  w  jaki sposób powinniśmy z  nich korzystać w  dobie 
personalizacji terapii? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w prezentowanej 
książce. Każdy z przedstawionych przypadków opatrzony jest w niej komentarzem. 
Praca będzie szczególnie przydatna dla lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii 
oraz lekarzy rodzinnych i internistów. 

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 122, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-07-6

komentarze do przypadków klinicznych 
w kardiologii – różnorodne ścieżki terapeutyczne

Marcin grabowski, ewa szczerba, andrzej cacko

To ważna i  praktyczna pozycja, gdyż zawiera precyzyjne wskazówki pomagające 
odnaleźć się w  gąszczu diagnostyki i  terapii kardiologicznej. Jej kanwę stanowią 
historie pacjentów, u których pojawiają się istotne problemy częściej lub rzadziej 
spotykane w praktyce klinicznej. Na ich podstawie autorzy analizują przebieg kli-
niczny, trudności i wątpliwości diagnostyczne oraz terapeutyczne. Każdy opis został 
obudowany prezentacją najnowocześniejszych standardów, co ułatwia dokonanie 
wyboru.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 96, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-26-9
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kardioseksuologia
Co należy wiedzieć o...?

zbigniew lew-starowicz, krzysztof j. filipiak, andrzej januszewicz, 
piotr radziszewski, artur Mamcarz, Michał lew-starowicz,  
aleksander prejbisz, bartosz puchalski, jowita szeligowska

Czwarte, rozszerzone i uaktualnione wydanie znanej publikacji, której celem jest 
zaprezentowanie lekarzom pierwszego kontaktu, lekarzom medycyny wewnętrz-
nej, lekarzom rodzinnym oraz kardiologom specyfiki zaburzeń erekcji, ich przyczyn 
oraz metod diagnostycznych i leczniczych. Autorami są wybitni specjaliści z różnych 
dziedzin medycyny. Praca jest praktycznym przewodnikiem po leczeniu zaburzeń 
erekcji, a także innych, często im towarzyszących zaburzeń seksualnych.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 166, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-25-2

konsultacje kardiologiczne
tomasz pasierski

Publikacja skierowana jest do lekarzy szpitalnych różnych specjalizacji, szczególnie 
do kardiologów, oraz do wszystkich, którzy interesują się praktycznymi aspektami 
kardiologii. Książka pomaga zrozumieć złożoność i różnorodność symptomatologii 
chorób serca. Autor to najwyższej klasy specjalista w swojej dziedzinie, który zdobył 
doświadczenie w warszawskich klinikach kardiologicznych, a także na Uniwersyte-
cie Stanowym w Columbus w USA. Od lat kieruje Oddziałem Kardiologii i Chorób 
Wewnętrznych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w  Warszawie. Książka 
oparta jest na jego osobistym doświadczeniu i na wytycznych zgodnych z EBM.

format: 160 × 220 mm, liczba stron: 124, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-03-1
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rehabilitacja kardiologiczna

pod redakcją Marka kucha, Macieja janiszewskiego i artura Mamcarza

Rehabilitacja jest integralną częścią opieki nad pacjentem ze schorzeniami układu 
sercowo-naczyniowego. Obecnie to nie tylko odpowiednio programowana aktyw-
ność fizyczna, ale całokształt działań prozdrowotnych mających ułatwić choremu 
powrót do pełnego zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie. Prowadzenie re-
habilitacji kardiologicznej wymaga znajomości specyfiki schorzeń układu krążenia 
– od prewencji, poprzez diagnostykę, do leczenia. Podręcznik skierowany jest do 
fizjoterapeutów, studentów wszystkich kierunków medycznych oraz do lekarzy zaj-
mujących się w codziennej praktyce rehabilitacją kardiologiczną.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 392, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-90-0
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obrzęki i duszność. przewodnienie  
u pacjenta kardionefrologicznego
pod redakcją anny adamskiej-wełnickiej, Marcina wełnickiego, 
stanisława niemczyka i artura Mamcarza

Monografia omawia najważniejsze aspekty postępowania w obrzękach i duszności 
u pacjentów kardionefrologicznych. Jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy 
specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych oraz nefrologii i kardiologii. 
Pomaga podejmować bezpieczne decyzje terapeutyczne w oparciu o odpowiedni 
dobór badań diagnostycznych i umiejętną interpretację ich wyników. Przypomina 
o  kluczowym dla efektu leczenia uwzględnieniu patofizjologii w  procesie 
diagnostycznym i wskazuje, jak ustrzec się błędów podczas ordynowania leków.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 180, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-12-3

kompendium leczenia bólu
Wydanie trzecie, rozszerzone

pod redakcją Małgorzaty Malec-Milewskiej i jarosława woronia

Ból jest zazwyczaj jednym z podstawowych objawów, które skłaniają pacjenta do 
wizyty u  lekarza, dlatego też znajomość elementarnych procesów związanych 
z  jego powstawaniem, a  także jego rodzajów oraz sposobów leczenia wydaje się 
jedną z  istotniejszych umiejętności każdego lekarza. „Kompendium leczenia bólu” 
prezentuje skondensowaną wiedzę na temat patomechanizmu bólu, jego współ-
czesnej farmakoterapii, najczęstszych zespołów bólowych, odrębności leczenia 
u dzieci i u osób w wieku podeszłym, a także wskazań i przeciwwskazań do stoso-
wania inwazyjnych technik leczenia.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 754, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-11-6
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leczenie bólu neuropatycznego
34 pytania i odpowiedzi

agnieszka sękowska, Małgorzata Malec-Milewska

Ból neuropatyczny wciąż stanowi duże wyzwanie – zarówno diagnostyczne, jak i te-
rapeutyczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy, niniejsza książka w  zwię-
złej formie 34 pytań i odpowiedzi omawia najistotniejsze dla lekarzy zagadnienia 
związane z  rozpoznawaniem i  leczeniem bólu neuropatycznego, wskazując jed-
nocześnie metody rozwiązywania kluczowych problemów w świetle najnowszych 
wytycznych oraz osiągnięć w zakresie diagnozowania i terapii tego rodzaju bólu.

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 68, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-09-3
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połączenie tramadolu z deksketoprofenem
Ważne pytania i odpowiedzi

jarosław woroń

Współczesna farmakoterapia bólu wykorzystuje coraz szerzej złożone leki prze-
ciwbólowe. Na rynku farmaceutycznym pojawiają się nowe kombinacje leków, 
które mają zwiększyć skuteczność i  bezpieczeństwo prowadzonej terapii. Wraz 
z dostępnością nowych, innowacyjnych skojarzeń lekowych, a bez wątpienia takim 
jest połączenie deksketoprofenu z  tramadolem, pojawiają się istotne praktyczne 
pytania ze strony lekarzy. Odpowiadając na nie, przygotowaliśmy publikację, która 
ma być przewodnikiem i pomóc lekarzom praktykom w racjonalnym wykorzystaniu 
nowych leków.

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 36, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-14-7

ból ostry i przewlekły. optymalny wybór terapii
Co należy wiedzieć o...?

agnieszka sękowska, Małgorzata Malec-Milewska

Ból jest doznaniem zmysłowym i emocjonalnym, związanym z działaniem uszka-
dzającego bodźca (uraz, stan zapalny, przerzuty nowotworowe) lub bodźca, które-
go działanie grozi wystąpieniem takiego uszkodzenia. Jakie grupy leków stosujemy 
w leczeniu bólu? Czy zasadne jest łączenie leków przeciwbólowych? Jakie leki mo-
żemy łączyć w terapii bólu? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdują się w tym 
poręcznym poradniku przeznaczonym dla lekarzy pierwszego kontaktu.

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 32, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-15-4

Medycyna estetyczna w praktyce (tom i i ii)
pod redakcją bożeny Mamcarz i Doroty prandeckiej

To praca zbiorowa, w której podstawowe zagadnienia dotyczące medycyny este-
tycznej ukazane są w formie praktycznych informacji wynikających z wieloletniej 
pracy autorek. Książka adresowana jest do lekarzy zainteresowanych lub zajmują-
cych się medycyną estetyczną w codziennej praktyce. Przeznaczona jest również 
dla kosmetologów pracujących w gabinetach medycyny estetycznej i studentów 
medycyny zainteresowanych tym tematem.

format: 190 × 230 mm, liczba stron: 142 (tom i), 164 (tom ii), oprawa twarda 
isbn 978-83-62510-00-9 (tom i), 978-83-62510-04-7 (tom ii)
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neurokardiologia
tomasz pasierski, julia buczek, anna członkowska

Chorobom układu krążenia często towarzyszą objawy ze strony układu nerwowego, 
a w wielu chorobach neurologicznych rozwijają się poważne powikłania kardiolo-
giczne. Zagadnienia te wykraczają daleko poza tradycyjny zakres powikłań kardiolo-
gicznych udaru mózgu i powikłań neurologicznych ostrego zespołu wieńcowego. 
Książka przedstawia to ważne pogranicze dyscyplin medycznych szerokiemu gronu 
lekarzy praktyków, a jej celem jest ułatwienie dialogu między specjalistami, co może 
się przełożyć na korzyści dla chorych.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 168, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-61-0
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neurologia – analiza przypadków klinicznych
pod redakcją urszuli fiszer, Małgorzaty Michałowskiej  
i leszka królickiego

W monografii istotne znaczenie ma prezentacja przypadków według ściśle okreś- 
lonego schematu, z wypunktowaniem najważniejszych objawów klinicznych bę-
dących podstawą rozpoznania i różnicowania z innymi podobnymi zespołami cho-
robowymi. W każdym przypadku autorzy omawiają podstawy diagnostyki zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi zaleceniami. Publikacja ma dużą wartość edukacyjną, 
szczególnie dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Pre-
zentowane opisy przypadków są również bardzo interesujące dla lekarzy neurolo-
gów. 

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 224, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-97-9

pamięć i jej zaburzenia w Mci
pod redakcją aliny borkowskiej 

Publikacja pozwala na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat istoty 
pamięci, jej poszczególnych aspektów, związku z czynnością kluczowych dla nich 
obszarów mózgu oraz znaczenia zaburzeń pamięci w chorobach neurologicznych, 
w których zaburzenia te są jednym z podstawowych objawów klinicznych. Książka 
skierowana jest głównie do neurologów i neuropsychiatrów. Bardzo przydatna bę-
dzie również w codziennej praktyce lekarza rodzinnego.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 92, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-22-1

postępowanie w powikłaniach  
sercowo-naczyniowych w raku piersi 
pod redakcją grzegorza opolskiego 
i Macieja krzakowskiego

Książka adresowana jest do onkologów, kardiologów oraz lekarzy pierwszego kon-
taktu stykających się w codziennej praktyce z pacjentkami chorymi na raka piersi  
i równocześnie cierpiącymi na schorzenia kardiologiczne. Ponieważ choroby układu 
sercowo-naczyniowego i choroby nowotworowe są głównymi przyczynami umie-
ralności, publikacja ta stanowi nieocenioną pomoc dla lekarzy w ich codziennej 
pracy.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 232, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-12-0
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postępowanie w powikłaniach  
sercowo-naczyniowych w raku płuca
pod redakcją Macieja krzakowskiego, grzegorza opolskiego  
i sebastiana szmita

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie. Ocena 
jego zaawansowania, w tym ocena zajęcia różnych struktur układu sercowo-na-
czyniowego, może być kluczowa dla podjęcia ważnych decyzji terapeutycznych. 
Wybitni polscy specjaliści z dziedziny onkologii, radioterapii, torakochirurgii, chorób 
wewnętrznych, pneumonologii i kardiologii ustalili konsensus postępowania u cho-
rych na raka płuca zgłaszających objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego.
format: 160 × 240 mm, liczba stron: 232, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-11-3
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wspólnie damy radę – chemioterapia, 
przeszczepianie krwiotwórczych komórek 
macierzystych
piotr rzepecki, wiesław skrzyński, Magdalena olszewska-stopa

To informator dla chorych po transplantacji, ich lekarzy oraz rodzin. Przedstawia 
zalecenia dotyczące stylu życia dla pacjentów w trakcie chemioterapii oraz przesz-
czepiania krwiotwórczych komórek macierzystych, nie pomijając również aspektów 
egzystencjalnych.

format: 175 × 250 mm, liczba stron: 124, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-71-9
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chory na nowotwór – kompendium postępowania 
w wybranych sytuacjach klinicznych

pod redakcją Małgorzaty krajnik, Małgorzaty Malec-Milewskiej  
i jerzego wordliczka

Opracowanie stanowi trzecią część cyklu poświęconego postępowaniu w chorobie 
nowotworowej. Omawia zagadnienia mające ogromne znaczenie w  całościowej 
opiece onkologicznej, a jednocześnie dotychczas często niedoceniane i niewystar-
czająco opisane, takie jak: problemy psychiczne u chorych na nowotwory, rola nie-
farmakologicznych i przeciwnowotworowych metod w postępowaniu objawowym, 
leczenie powikłań, opieka po zakończeniu leczenia czy opieka nad umierającym. 

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 188, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-02-4

chory na nowotwór – kompendium leczenia 
somatycznych objawów towarzyszących

pod redakcją Małgorzaty Malec-Milewskiej, Małgorzaty krajnik  
i jerzego wordliczka

Publikacja kontynuuje serię zapoczątkowaną przez monografię pod redakcją tych 
samych Autorów pt. „Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu”. Podobnie 
jak część pierwsza, adresowana jest do lekarzy klinicystów, a  także lekarzy POZ 
i studentów medycyny. W części drugiej Autorzy opisują specyfikę leczenia psy-
chicznych i  somatycznych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej 
z  punktu widzenia wielu dziedzin medycyny. Omawiają skuteczność leczenia 
przeciwnowotworowego w  leczeniu objawowym, a  także wskazują niefarmako-
logiczne metody leczenia objawów. 

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 468, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-10-6
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chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu

pod redakcją Małgorzaty Malec-Milewskiej, Małgorzaty krajnik  
i jerzego wordliczka

Jest to podręcznik przygotowany przez grono wybitnych specjalistów, stanowiący 
pierwszą część cyklu poświęconego bólowi nowotworowemu. Książka, podzielona 
na 8 części tematycznych, szczegółowo omawia wszystkie istotne aspekty doty-
czące postępowania w bólu nowotworowym: od mechanizmu jego powstawania, 
poprzez diagnostykę, farmakoterapię i inwazyjne metody leczenia bólu, po charak-
terystykę i leczenie wybranych zespołów bólowych. Pomaga również zrozumieć ból 
totalny i duchowy. Przyjemna dla oka szata graficzna i liczne ryciny ułatwiają lekturę. 
Warto, by podręcznik ten znalazł miejsce w bibliotece każdego lekarza stykającego 
się z chorymi na nowotwór i by towarzyszył mu w codziennej pracy klinicznej.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 488, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-58-0
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Depresje w wieku podeszłym
pod redakcją tadeusza parnowskiego

Książka została napisana przez lekarzy praktyków z myślą o pracujących z osobami 
starszymi: internistach, geriatrach, psychiatrach, neurologach, lekarzach POZ, psy-
chologach, socjologach, pracownikach socjalnych, i zainteresowanych studentach. 
Monografia przejrzyście ukazuje złożoność mechanizmów chorób występujących 
w wieku podeszłym i trudności związane z ich leczeniem. Jej niewątpliwym walo-
rem jest to, że nie tylko zawiera uznaną wiedzę podręcznikową, ale także próbuje 
zgłębiać obszary, w których pytań jest nadal więcej niż odpowiedzi. Podjęto w niej 
dotychczas nieporuszane i przez to umykające uwadze tematy, które mają istotne 
znaczenie praktyczne.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 252, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-08-6

psychiatria na obcasach
pod redakcją Dominiki Dudek i joanny rymaszewskiej

To opracowanie grupy wyśmienitych specjalistów reprezentujących różne dziedzi-
ny nauki dotyczące problemów zdrowia psychicznego kobiet. Mimo że publikacja 
ukazuje się w okresie burzliwych dyskusji na temat różnic między płciami, to cechuje 
ją naukowy dystans. Szeroki zakres zagadnień obejmuje zarówno aspekty medycz-
ne i neurobiologiczne, jak i konteksty psychologiczne oraz kulturowe. Opracowanie 
kierowane jest zarówno do lekarzy, psychologów i socjologów, jak i do szerokiego 
grona czytelników zainteresowanych specyfiką psychiki kobiety.

format: 190 × 225 mm, liczba stron: 280, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-92-4

evidence based Medicine na przykładzie badań 
klinicznych z ramiprilem
55 pytań i odpowiedzi

pod redakcją Marcina grabowskiego i andrzeja cacki

Monografia zawiera podstawowe omówienie najważniejszych zagadnień związa-
nych z medycyną opartą na dowodach, stanowi repetytorium tej dziedziny wiedzy, 
w  którym autorzy posłużyli się przykładem ramiprilu. Polecana jest wszystkim śle-
dzącym najnowsze doniesienia naukowe i chcącym lepiej zrozumieć wyniki wielkich 
randomizowanych badań klinicznych oraz krytycznie podejść do prezentowanych 
wniosków. Po lekturze takie skróty jak: GCP, RCT, ITT, RRR, RR, CER, EER, PEER, OR, ARR, 
NNT, CI czy IF już nie będą tajemnicą.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 96, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-33-7
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antybiotykoterapia w intensywnej terapii
pod redakcją urszuli zielińskiej-borkowskiej i jarosława woronia

To praktyczny przewodnik w trudnej sztuce walki z infekcjami na oddziałach inten-
sywnej terapii, łączonych z najcięższymi zakażeniami, wieloopornymi drobnoustro-
jami, u najciężej chorych. Autorzy wyjaśniają, jak diagnozować zakażenia i interpre-
tować badania mikrobiologiczne, przede wszystkim zaś porządkują ogólne zasady 
terapii, w tym empirycznej. Wyczerpująco omawiają diagnostykę mikrobiologiczną, 
a także wybór odpowiedniej terapii w zakażeniach bakteryjnych, grzybiczych i wi-
rusowych, z uwzględnieniem terapii szczegółowej w najczęściej występujących ze-
społach chorobowych.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 328, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-98-6
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psychiatria w praktyce
pod redakcją Marka jaremy

Podręcznik przeznaczony dla wszystkich, którzy interesują się praktycznymi aspekta-
mi psychiatrii. Powstał przede wszystkim z myślą o lekarzach w trakcie specjalizacji, 
a także o studentach, lekarzach medycyny rodzinnej i innych specjalności. Książka 
składa się z rozdziałów poświęconych najbardziej istotnym zagadnieniom psychia-
trii, takim jak: schizofrenia, zaburzenia afektywne i zaburzenia lękowe. Czytelnik znaj-
dzie w niej też informacje na temat psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii wieku 
podeszłego, uzależnień od substancji psychoaktywnych i wiele innych.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 432, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-06-1
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nowa depresja. nowe leczenie 
bartosz Łoza, tadeusz parnowski

Depresja awansowała w ciągu ostatniego półwiecza do rangi jednego z głównych 
problemów zachodniej cywilizacji. Taka dynamika może wskazywać na dalszą, ukry-
tą ewolucję zjawiska. Zmiany cywilizacyjne i wzrastająca długość życia będą nadal 
modyfikować obraz depresji. Dotychczasowe doświadczenia badawcze nakazują, 
by być aktywnym w  rozpoznawaniu tej ewolucji. Wprowadzane nowe leki prze-
ciwdepresyjne są odpowiedzią na te wyzwania. 

format: 145 × 210 mm, liczba stron: 108, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-54-2
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psychiatria w medycynie. Dialogi  
interdyscyplinarne (tom i)
pod redakcją joanny rymaszewskiej i Dominiki Dudek

Podręcznik przybliża najczęstsze problemy diagnostyczne i  terapeutyczne na sty-
ku psychiatrii i  medycyny somatycznej w  formie rozmowy dwóch specjalistów. 
Redaktorzy przełamali konwencję podręcznika i oferują zarówno doświadczonym 
lekarzom różnych specjalności, jak i młodym, specjalizującym się medykom inter-
dyscyplinarne konsylia, tak pożądane w praktyce klinicznej. Podkreślają istotną rolę 
współpracy i komunikacji w zespole terapeutów, lekarzy oraz pozostałych specjali-
stów zaangażowanych w proces diagnozowania i leczenia.

format: 190 × 225 mm, liczba stron: 200, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-07-9

psychiatria pod krawatem
pod redakcją Dominiki Dudek i joanny rymaszewskiej

Po ciepłym przyjęciu, z jakim spotkała się „Psychiatria na obcasach”, autorzy posta-
nowili skupić się na problemach zdrowia psychicznego mężczyzn. Szeroki zakres 
zagadnień, opisanych przez wybitnych ekspertów, obejmuje aspekty medyczne 
i neurobiologiczne, a zarazem konteksty psychologiczne i kulturowe. Książka zain-
teresuje zarówno lekarzy i psychologów, jak i wiele osób niezwiązanych zawodowo 
z medycyną.  

format: 190 × 225 mm, liczba stron: 340, oprawa miękka, isbn 978-83-17-5
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ona, on i mózg
piotr gałecki, Monika talarowska

Dlaczego kobiety wybaczają, a  nie zapominają? Dlaczego mężczyzna małomówny 
jest bardziej płodny? Dlaczego niewyspane kobiety zakochują się rzadziej? Książka 
„Ona, on i mózg” odpowiada na te pytania i wiele innych dotyczących różnic w my-
śleniu kobiet i mężczyzn. Autorzy – duet damsko-męski – z dużym obiektywizmem 
podchodzą zarówno do mocnych, jak i słabych stron obu płci. Zrozumiale i obrazowo 
tłumaczą, jak funkcjonują te dwa tak skrajnie różne światy.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 136, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-15-1

Dostępne również e-wydanie.

hedonista
bartosz Łoza, Michał lew-starowicz, artur Mamcarz

Książka ta stanowi swego rodzaju podróż przez jeden dzień z życia typowego czło-
wieka Zachodu, przez który prowadzą go przewodnicy – wybitni specjaliści z róż-
nych dziedzin medycyny. Racjonalnie, bez ideologizowania i moralizowania pokazu-
ją dręczące go problemy. Dlaczego stale dąży do przekraczania granic? Przed czym 
ucieka? Co go przytłacza? To pozycja wyjątkowa na rynku, gdyż mimo poruszanej 
tematyki autorzy nie stworzyli kolejnego poradnika. Skłaniają raczej do zastanowie-
nia się nad podejmowanymi decyzjami oraz psychologicznymi i fizjologicznymi 
skutkami współczesnego stylu życia.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 112, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-60-3

Dostępne również e-wydanie.
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audiobooki:  
70 lat powojennej psychiatrii polskiej – cz. 1–3
Po katastrofie II wojny światowej mamy za sobą 70 lat nieprzerwanego roz-
woju psychiatrii polskiej. Udziałem kolejnych pokoleń stały się doświadczenia 
różnych epok: stalinizmu, czasów małej stabilizacji, włączania się w wymianę 
międzynarodową, wreszcie – zmian w wolnej Polsce.
Profesor Bartosz Łoza wraz z  doktorem Sławomirem Murawcem uznali, że 
warto ocalić te wspomnienia – trochę z  wdzięczności dla poprzedników, 
a trochę, by przyszłe pokolenia mogły skorzystać z ich doświadczeń. I temu 
właśnie służą kolejne części audiobooka, będące zapisem rozmów z Gośćmi 
– liderami polskiej psychiatrii. 

1 cD – 70 min

audiobook: hedonista 
Audiobook ten stanowi swego rodzaju podróż przez jeden dzień z  życia ty-
powego człowieka Zachodu, przez który prowadzą go przewodnicy – wybit-
ni specjaliści z  różnych dziedzin medycyny. Racjonalnie, bez ideologizowania 
i moralizowania pokazują dręczące go problemy. Dlaczego stale dąży do prze-
kraczania granic? Przed czym ucieka? Co go przytłacza? To pozycja wyjątkowa 
na rynku, gdyż mimo poruszanej tematyki autorzy nie stworzyli kolejnego po-
radnika. Skłaniają raczej do zastanowienia się nad podejmowanymi decyzjami 
oraz psychologicznymi i fizjologicznymi skutkami współczesnego stylu życia.

1 cD – 3 h 29 min
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Dieta wspomagająca leczenie łuszczycy
aleksandra cichocka

Pierwsze informacje o łuszczycy pochodzą sprzed dwóch tysięcy lat. Obecnie w Pol-
sce choruje na nią prawie milion osób. W  poradniku opisano zalecenia dietetycz-
ne, które pomagają zmniejszyć: nasilenie procesów zapalnych w  organizmie osób 
z łuszczycą, tzw. stres oksydacyjny wywoływany przez wolne rodniki i ryzyko chorób 
sercowo-naczyniowych, oraz osiągnąć i/lub utrzymać prawidłową masę ciała.

format: 155 × 155 mm, liczba stron: 20, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-01-4

zalecenia i porady dietetyczne dla kobiet  
w ciąży i nie tylko
żaneta kimber-trojnar

Sposób odżywiania w  ciąży to jeden z  najważniejszych czynników wpływających 
na jej przebieg, rozwój wewnątrzmaciczny i wzrastanie dziecka oraz jego dobrostan, 
zarówno w okresie dzieciństwa, jak i w życiu dorosłym. Odpowiada również za stan 
zdrowia matki oraz jej funkcjonowanie po porodzie.

format: 155 × 155 mm, liczba stron: 20, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-20-5
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Dieta w cukrzycy typu 2
aleksandra cichocka

W poradniku przedstawiono dietę zalecaną w cukrzycy typu 2, uwzględniającą jedno-
cześnie profilaktykę miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. Starannie opracowa-
ne jadłospisy pokazują, jak komponować posiłki, dobierać produkty i techniki kulinar-
ne, m.in. pod kątem obniżenia indeksu glikemicznego. Podpowiadają, jak urozmaicać 
posiłki, zwiększyć spożycie warzyw oraz ryb, jak wkomponować w potrawy jogurt czy 
maślankę, a także włączyć orzechy i nasiona oraz zioła i przyprawy (zamiast soli). Ja-
dłospisy te są przykładem, że dieta w cukrzycy, również ta o obniżonej kaloryczności, 
może być smaczna i atrakcyjna.

format: 190 × 230 mm, liczba stron: 24, oprawa miękka, isbn 978-83-65471-10-9
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kuchnia wegetariańska. w malinowym chruśniaku
piotr henschke

Książka dla wegetarian i wszystkich zainteresowanych samodzielnym przygotowy-
waniem posiłków, również wegetariańskich. Zawiera opisy oraz przykłady zastoso-
wania wielu przypraw i ziół, 80 nowatorskich przepisów kuchni zarówno europej-
skiej, jak i azjatyckiej, a także kolorowe zdjęcia każdej potrawy. Większość przepisów 
jest bardzo prosta, co pozwoli korzystać z nich nawet osobom mało doświadczo-
nym. Dzięki tej książce czytelnik przekona się, że gotowanie i spożywanie prostych, 
smacznych, wegetariańskich posiłków może być przyjemnością.

format: 160 × 235 mm, liczba stron: 208, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-01-6

Dostępne również e-wydanie.

zalecenia i porady dla chorych na sM
Dagmara Mirowska-guzel

W tej publikacji chorzy na stwardnienie rozsiane znajdą praktyczne zalecenia i porady 
związane z codziennym funkcjonowaniem z tą chorobą. Autorka, uznany farmakolog 
kliniczny i neurolog, umiejętnie łączy specjalistyczną wiedzę z wrażliwością na wyzwa-
nia stojące przed pacjentem. Zwięźle omawia szereg kwestii, takich jak: leczenie, dieta, 
aktywność fizyczna, posiadanie potomstwa czy praca zawodowa w SM.

format: 155 × 155 mm, liczba stron: 36, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-21-2

pani julia w szpitalu
waldemar Machała

Tytułowa Pani Julia, kiedy jest chora i trafia do szpitala, po okresie nadmiernej pewno-
ści siebie i przekonania o własnej nieomylności ze zdziwieniem odkrywa, że musi za-
ufać innym osobom: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, sanitariuszom i salowym. 
Wszyscy oni chcą, aby jak najszybciej wróciła do zdrowia i znowu była radosną osobą.  
Autor publikacji starał się znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące dojrzałych ludzi, 
którzy trafili do szpitala i mają zostać poddani anestezji, czyli znieczuleniu. Ludzi, któ-
rzy często pod maską twardości są tak naprawdę delikatnymi i wrażliwymi osobami, 
pełnymi obaw o swoje zdrowie i przyszłość. 

format: 190 × 230 mm, liczba stron: 36, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-19-9

Dostępne również e-wydanie.
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Zespół metaboliczny
pod redakcją Artura Mamcarza

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 592, oprawa miękka, isbn 978-83-926656-1-8

diabetologia

Diuretyki. Co należy wiedzieć o…?
pod redakcją Jacka Lewandowskiego i Artura Mamcarza

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 104, oprawa miękka, isbn 978-83-930363-5-6

farm
akologia kliniczna

Inhibitory konwertazy angiotensyny
Piotr Jędrusik, Jacek Lewandowski

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 184, oprawa miękka, isbn 978-83-930363-4-9

Leki beta-adrenolityczne – wybrane zagadnienia.  
33 pytania i odpowiedzi
Agnieszka Wsół, Juliusz Rawdanowicz, Marek Kuch

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 64, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-24-5

Leki złożone. Co należy wiedzieć o…?
Aleksander Prejbisz, Andrzej Januszewicz

format: 145 × 220 mm,  liczba stron: 128, oprawa miękka, isbn 978-83-930363-7-0

Mała encyklopedia statyn. Co należy wiedzieć o…?
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 104, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-70-2

Nebiwolol. 44 pytania i odpowiedzi
Marcin Grabowski

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 64, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-37-5

PONADTO W OferCIe
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Sartany. Co należy wiedzieć o…?
Marcin Wełnicki, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 100, oprawa miękka, isbn 978-83-927978-6-9

farm
akologia kliniczna

Statyny. Co należy wiedzieć o…?
Andrzej Folga, Marek Chmielewski, Artur Mamcarz

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 120, oprawa miękka, isbn 978-83-927979-3-8

Terapia skojarzona
pod redakcją Artura Mamcarza

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 464, oprawa miękka, isbn 978-83-927978-5-2

Zofenopril. Pytania i odpowiedzi
Marcin Grabowski, Andrzej Cacko

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 72, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-50-4

Miejsce β-adrenolityków o właściwościach 
naczyniorozszerzających w terapii nadciśnienia tętniczego
Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 132, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-35-1

hipertensjologia

Miejsce inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów 
wapnia w terapii nadciśnienia tętniczego
Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 152, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-32-0

Iwabradyna w terapii niewydolności serca – od teorii do 
praktyki
pod redakcją Beaty Wożakowskiej-Kapłon, Artura Mamcarza 
i Krzysztofa J. Filipiaka

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 120, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-94-8

kardiologia

Niewydolność serca. 33 pytania i odpowiedzi
Wioletta Dyrla, Andrzej Światowiec, Marek Kuch

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 88, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-13-9



18

Niewydolność serca – trudne zagadnienia.  
44 pytania i odpowiedzi
Wioletta Dyrla, Agnieszka Wsół, Juliusz Rawdanowicz,  
Marek Kuch

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 88, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-13-9

kardiologia

Ostre zespoły wieńcowe. Co należy wiedzieć o…?
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski, Karol Wrzosek,  
Artur Mamcarz

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 148, oprawa miękka, isbn 978-83-930363-8-7

Zaburzenia lipidowe w cukrzycy. Co należy wiedzieć o…?
pod redakcją Barbary Cybulskiej i Longiny Kłosiewicz-Latoszek

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 104, oprawa miękka, isbn 978-83-930363-9-4

lipidologia

Ból ostry. Pytania i odpowiedzi
Robert Rupiński

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 56, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-52-8

leczenie bólu

Ból przewlekły. Pytania i odpowiedzi
Robert Rupiński

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 52, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-51-1

Miejscowe leczenie bólu. Pytania i odpowiedzi
Robert Rupiński

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 32, oprawa miękka 978-83-62510-53-5

Ponad 20 lat doświadczeń z inozyną pranobeks
Iwona Chlebicka, Łukasz Matusiak

format: 110 × 220 mm, liczba stron: 104, oprawa miękka, 978-83-62510-56-6

im
m

unologia

Leki przeciwpsychotyczne II generacji w długoterminowym 
leczeniu zaburzeń psychotycznych: cele, zasady, praktyka
Tomasz Tafliński, Marek Jarema

format 160 × 240 mm, liczba stron: 56, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-38-2

psychiatria

ZAPOWIeDZI  
WYDAWNICZe 2017
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terapia skojarzona w nadciśnieniu tętniczym.  
kiedy dwa, kiedy trzy

pod redakcją artura Mamcarza

Monografia, autorstwa pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, zawiera opis standardów postępowania 
w nadciśnieniu tętniczym i zaburzeniach gospodarki lipidowej zgodny z aktualnymi 
wytycznymi. Autorzy kładą nacisk na zastosowanie preparatów złożonych ze względu 
na lepszą compliance i omawiają: profile pacjentów, ograniczenia terapii oraz zasady 
doboru dawek. Monografię uzupełnia analiza konkretnych przypadków. Publikacja 
jest przeznaczona dla lekarzy pierwszego kontaktu.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: ok. 150, oprawa miękka

automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego
w praktyce klinicznej
pod redakcją jacka lewandowskiego i Mariusza Łapińskiego

Publikacja jest pracą zbiorową autorstwa uznanych ekspertów w  dziedzinie kar-
diologii i  hipertensjologii, adresowaną do lekarzy praktyków zajmujących się le-
czeniem nadciśnienia tętniczego: do kardiologów, hipertensjologów, internistów 
i lekarzy medycyny rodzinnej. To wyczerpujące opracowanie specjalistycznego za-
gadnienia jest zarazem praktycznym przewodnikiem dla wszystkich, którzy chcieli-
by poznać zasady interpretacji wyników oraz częściej wykorzystywać całodobowy 
pomiar ciśnienia tętniczego w diagnostyce i leczeniu postaci pierwotnej i wtórnych 
nadciśnienia tętniczego.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: ok. 200, oprawa miękka

ZAPOWIeDZI  
WYDAWNICZe 2017

choroby alergiczne u dzieci
Co należy wiedzieć o...?

adam j. sybilski

Wzrost zachorowań na choroby alergiczne można nazwać epidemią XXI wieku. Po-
nieważ pierwsze objawy najczęściej występują w wieku dziecięcym, problem alergii 
dotyczy głównie najmłodszych pacjentów. Książka stanowi zwięzłe kompendium 
chorób alergicznych u dzieci. Jest przeznaczona dla lekarzy pediatrów, lekarzy POZ, 
rezydentów, stażystów oraz studentów medycyny i pielęgniarstwa. W przystępnej, 
praktycznej formie (tabele, ryciny, algorytmy), w oparciu o najnowszą wiedzę i do-
świadczenie kliniczne autora, przedstawia podstawy wiedzy na temat chorób aler-
gicznych wieku dziecięcego. Jest idealnym wademekum w codziennej pracy, jak 
również pomocą w egzaminach. 

format: 145 × 220 mm, liczba stron: ok. 150, oprawa miękka
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ból przewlekły i ból ostry w chorobach układu ruchu 
– praktyczne kompendium postępowania

robert rupiński

Dolegliwości bólowe w układzie ruchu są przyczyną wielu konsultacji w gabinecie 
lekarza rodzinnego, podobnie – reumatologa. W opracowaniu omówiono zespoły 
bólowe stawów, tkanek okołostawowych i kręgosłupa, z uwzględnieniem praktycz-
nych aspektów ich diagnostyki i terapii. Szczególną uwagę zwrócono na najczęstsze 
rozpoznania: chorobę zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa, zespoły 
bólowe tkanek miękkich, reumatoidalne i łuszczycowe zapalenie stawów oraz dnę 
moczanową. Książka dostarcza praktycznych, a jednocześnie opartych na najnowszej 
wiedzy wskazówek i algorytmów leczenia bólu w układzie ruchu. 

format: 145 × 220 mm, liczba stron: ok. 100, oprawa miękka

komunikacja w medycynie
poradnik dla lekarza, jak rozmawiać z pacjentem

pod redakcją Marty Makary-studzińskiej

Autorka książki, psycholog kliniczny i  psychoterapeutka, porusza tak ważny w  co-
dziennej praktyce lekarskiej problem, jakim jest komunikacja z pacjentem. Pierwsza 
część publikacji poświęcona jest m.in. modelowi poprawnej komunikacji lekarz– 
pacjent, budowaniu relacji z pacjentem oraz technikom usprawniającym komunika-
cję. W drugiej części publikacji opisano specyficzne sytuacje, takie jak kontakt z cho-
rym psychicznie zagrożonym samobójstwem. Omówiono też komunikację z dziec-
kiem i jego rodzicami, a także z osobami starszymi. Ostatni rozdział poświęcony jest 
rozmowom o śmierci i umieraniu. 

format: 190 × 230 mm, liczba stron: ok. 150, oprawa miękka

h
IP

ER
tE

n
SJ

O
LO

G
IA

zA
PO

w
IE

D
Ź

zA
PO

w
IE

D
Ź

nadciśnienie tętnicze u kobiet
Co należy wiedzieć o…?

justyna widecka, krystyna widecka

Badania epidemiologiczne wskazują, że u kobiet po menopauzie częściej występu-
ją nadciśnienie tętnicze oraz jego powikłania, w tym choroba niedokrwienna ser-
ca i udar mózgu. Z uwagi na wpływające istotnie na ryzyko sercowo-naczyniowe 
procesy zachodzące w trzech okresach życia dorosłej kobiety: dojrzałości płciowej, 
przedmenopauzalnym oraz pomenopauzalnym, konieczne jest uwzględnienie róż-
nic w  leczeniu kobiet i  mężczyzn. Książka adresowana jest do wszystkich lekarzy 
praktyków, którzy interesują się praktycznymi aspektami hipertensjologii: hiper-
tensjologów, internistów, lekarzy rodzinnych, ale także lekarzy innych specjalności 
i studentów.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: ok. 150, oprawa miękka
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choroba alzheimera
Co należy wiedzieć o…?

jerzy leszek

Podręcznik jest ważną propozycją w dziedzinie chorób otępiennych, przede wszyst-
kim choroby Alzheimera. Omawia dostępne postępowanie terapeutyczne oraz me-
chanizmy procesu neurodegeneracyjnego, jego aspekty genetyczne, immunologicz-
ne i neurochemiczne. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak można rozpoznać 
otępienie jeszcze w fazie przedklinicznej i czy można mu zapobiec. Porusza też m.in. 
problemy psychospołeczne, ekonomiczne, prawne i opiekuńcze. Podręcznik stanowi 
nowoczesne i kompletne źródło wiedzy.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: ok. 200, oprawa miękka
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Depresje u osób młodych
pod redakcją filipa rybakowskiego

Po sukcesie książki „Depresje w wieku podeszłym” przedstawiamy kolejną publikację 
z cyklu wydawniczego poświęconego leczeniu depresji. Tym razem opisana została 
specyfika tej choroby u osób młodych. Książka stworzona przez lekarzy praktyków 
powstała, aby uzmysłowić złożoność przyczyn i  procesu diagnozy oraz trudności 
z leczeniem depresji u osób młodych. W monografii podjęto również nieporuszo-
ne dotychczas, a przez to często umykające uwadze lekarzy problemy, które mają 
istotne znaczenie praktyczne. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów i lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

format: 145 × 220 mm, liczba stron: ok. 200, oprawa miękka

psychiatria w medycynie. Dialogi interdyscyplinarne. 
tom 2.
pod redakcją Dominiki Dudek i joanny rymaszewskiej

Podobnie jak pierwszy tom „Psychiatrii w medycynie”, publikacja ta pozwala zrozu-
mieć problemy psychiatryczne, z którymi mają do czynienia w praktyce lekarze wielu 
specjalności. Tom drugi umożliwia zapoznanie się z dialogami interdyscyplinarnymi, 
przeprowadzonymi między psychiatrami i psychologami a lekarzami takich specjal-
ności, jak: chirurgia onkologiczna, diabetologia, seksuologia, gastroenterologia, gine-
kologia, kardiologia, nefrologia, neurochirurgia i urologia. W książce znajdzie się też 
rozmowa poświęcona współpracy i komunikacji z pacjentem. 

format: 190 × 230 mm, liczba stron: ok. 200, oprawa miękka
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zastosowanie leków poza zarejestrowanymi 
wskazaniami w gabinecie lekarza praktyka
krzysztof jacek kaczyński, oskar luty

Stosowanie leków poza zarejestrowanymi wskazaniami jest od lat przedmiotem wie-
lu dyskusji, publikacji i kontrowersyjnych wypowiedzi oraz sporów ekspertów. Ważne 
jest, żeby lekarz praktyk miał wyrobiony pogląd na te kwestie i w swoich działaniach 
opierał się na faktach, a nie stereotypach. Celem książki jest analiza sytuacji prawnej 
i  próba usystematyzowania obecnej wiedzy oraz opracowania praktycznych reko-
mendacji: jak prowadzić dokumentację pacjenta, kiedy niezbędne jest uzyskanie pi-
semnej zgody na terapię off-label, a kiedy ta terapia staje się eksperymentem medycz-
nym. Książka ta jest szczególnie cenną pozycją dla lekarzy, którzy na co dzień stosują 
leki refundowane we wskazaniach pozarejestracyjnych.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: ok. 150, oprawa miękka
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ważne pytania i odpowiedzi

co należy wiedzieć o...?

Psychiatria pod krawatem

Psychiatria
pod krawatem

ISBN 978-83-65191-17-5

pod redakcją Dominiki Dudek i Joanny Rymaszewskiej

Czy mężczyźni chorują inaczej? Co powoduje, że szybciej umierają? Na czym 
polega specy� ka ich zaburzeń psychicznych? Jakie są typowe reakcje na hasło 
„choroba mężczyzny”? Na ogół przecież często przytacza się opinię, że mężczy-
zna nie choruje, ale od razu umiera. 
To pytania, na które znajdziemy odpowiedzi dzięki lekturze tej książki. Siedem-
naścioro wspaniałych profesjonalistów z  właściwą im lekkością pióra opisało 
w niej różne sfery życia mężczyzn i obserwowane u nich dolegliwości.

                        Profesor Jerzy Samochowiec
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Profesor Dominika Dudek – absolwentka Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Kate-
drze Psychiatrii CM UJ. Tam uzyskała I i II stopień specja-
lizacji z psychiatrii. W 2012 r. otrzymała z rąk prezydenta 
RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Autorka 
kilkuset publikacji naukowych, redaktor szeregu książek 
poświęconych psychiatrii, a zwłaszcza zaburzeniom de-
presyjnym i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Obec-
nie kieruje Zakładem Zaburzeń Afektywnych Katedry Psy-
chiatrii. Redaktor naczelna czasopisma „Psychiatria Polska”.

Profesor Joanna Rymaszewska – pracownik naukowo-
-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocła-
wiu, specjalista psychiatra. Jest konsultantem szpitali 
klinicznych i Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Kieruje 
Zakładem Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiolo-
gicznych w  Katedrze Psychiatrii. Chętnie współpracuje 
z młodymi naukowcami, doktorantami, w interdyscypli-
narnych, także międzynarodowych zespołach badaw-
czych. Główne obszary jej zainteresowań oraz publikacji 
naukowych i podręczników dotyczą psychiatrii konsul-
tacyjnej, społecznej oraz psychiatrii wieku podeszłego. 
„Ceniąc sobie partnerstwo, nie odżegnuję się od różnic płci”.

ISBN 83-65191-17-5

Psych Krawat_okl_nowa_ME_DRUK_25sierpnia2016.indd   1 2016-08-25   07:47:31
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Płodność u chorych z rozpoznaniem  
raka piersi

Joanna Kufel-Grabowska

Akromegalia: wpływ analogów somatostatyny 
na zmniejszenie objętości guza przysadki

Przemysław Witek, Marta Gutowska

Inwazyjna aspergiloza płucna u dziecka z ostrą 
białaczką mieloblastyczną: farmakoterapia 

i postępowanie chirurgiczne
Jan Styczyński

Inwazyjne zakażenie grzybicze u chorego  
na ostrą białaczkę szpikową

Magdalena Szczepańska, Grzegorz Charliński  

Encefalopatia indukowana ifosfamidem 
u chorej z uogólnionym włókniakomięsakiem

Łukasz Galus

Mięsakowaty rak nerkowokomórkowy: 
strategia leczenia, przegląd literatury  

i opis przypadku
Agnieszka Gębara-Puchniarz, Beata Hryciuk, Rafał Stec, 
Cezary Szczylik, Bartłomiej Grala, Wojciech Kozłowski

Długoletnie przeżycie młodego chorego  
po leczeniu wielodyscyplinarnym z wyjściowo 
nieoperacyjnym rakiem żołądka z przerzutami 

do wątroby i węzła chłonnego trzewnego
Iwona Zakrzewska

Zastosowanie niepegylowanej doksorubicyny 
z kapecytabiną w pierwszym rzucie leczenia 

rozsianego raka piersi
Piotr Plecka

Powikłania terapii antyangiogennej w leczeniu 
paliatywnym raka jelita grubego

Małgorzata Domagała-Haduch, Marek Jasiówka,  
Łukasz Nowak, Ida Cedrych

PL_OncoReview_4-2016_okladka_19.12.16.indd   1 2016-12-21   12:04:44

Vertigoprofil

NEUROLOGIA I LARYNGOLOGIA

NEUROLOGIA I LARYNGOLOGIA

NEUROLOGIA I LARYNGOLOGIA

NEUROLOGIA I LARYNGOLOGIA

NEUROLOGIA I LARYNGOLOGIA

NEUROLOGIA I LARYNGOLOGIA

NEUROLOGIA I LARYNGOLOGIA

Ocena pacjentów z zawrotami głowy za pomocą słuchowych potencjałów wywo-
łanych ● Zawroty głowy w migrenie – aktualne kryteria diagnostyczne i leczenie 
● Zawroty głowy okiem chirurga naczyniowego ● Przegląd piśmiennictwa

Cena: 29,00 zł           ISSN: 1898-0554          Vol. 7/Nr 1(25)/2015          IC: 2,47

Polscy pacjenci zaufali
terapii lekiem Histigen
ponad 160 mln razy
w ciągu 10 lat*

reklama Paratram Histigen A4 qxp10_Makieta 1  2015-04-15  13:01  Strona 2
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Medycyna faktów

REKLAMA 
Chory 2

Książki do nabycia:

GDAŃSK 1 
ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk  
tel. (58) 305 24 49; (58) 305 24 50
fax (58) 305 24 49
tel. kom. 510 111 467
ksiegarnia.gdansk@pwn.com.pl

GDAŃSK 2 
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. (58) 347 11 25; tel. kom. 507 153 408 
ksiegarnia.gdansk2@pwn.com.pl
 
KATOWICE  
tel. (32) 258 13 47; fax (32) 258 13 46
tel. kom. 504 221 433
ksiegarnia.katowice@pwn.com.pl
 
KRAKÓW 
ul. Piłsudskiego 3/1, 31-110 Kraków
tel. (12) 421 75 64
fax (12) 421 54 34 
tel. kom. 510 110 654
ksiegarnia.krakow@pwn.com.pl

ŁÓDŹ 1 
ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
tel. (42) 630 67 69; fax (42) 630 67 74
tel. kom. 510 110 893
ksiegarnia.lodz@pwn.com.pl
 
ŁÓDŹ 2 
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel./fax (42) 678 39 20
tel. kom. 510 110 574 
ksiegarnia.lodz2@pwn.com.pl

POZNAŃ 
ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
tel. (61) 851 93 20; tel. kom. 510 110 719
ksiegarnia.poznan2@pwn.com.pl

WARSZAWA RESURSA 
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
tel. (22) 828 18 16
ksiegarnia.warszawa2@pwn.com.pl
 
WROCŁAW 1 
ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław
tel. (71) 343 54 52; fax (71) 372 36 69
tel. kom. 510 109 676
ksiegarnia.wroclaw@pwn.com.pl

WROCŁAW 2 
ul. Szczytnicka 51, 50-382 Wrocław
tel. (71) 322 06 61; fax (71) 322 10 73
tel. kom. 510 109 861
ksiegarnia.wroclaw2@pwn.com.pl

BIBLIOTEKA  KAŻDEGO  LEKARZA  PRAKTYKA

Pacjent z nowotworem zmaga się z różnego rodzaju dolegliwościami. Zwykle ich nasi-
lenie, a także współwystępowanie obserwuje się nie tylko w zaawansowanej fazie cho-
roby, ale również w okresie aktywnego leczenia przeciwnowotworowego. U niektórych 
pacjentów obciążenie objawami jest znaczne również we wczesnym stadium choroby, 
czyli już w czasie stawiania diagnozy choroby nowotworowej. Z kolei innym dolegliwości 
towarzyszą przez wiele lat po zakończeniu leczenia radykalnego.

Oferujemy Państwu drugą część „Trylogii Słonecznikowej”. Pierwsza część („Chory na 
nowotwór – kompendium leczenia bólu”) poświęcona była w całości bólowi. W obec-
nej staramy się przybliżyć problematykę dolegliwości somatycznych ze strony układu 
oddechowego, pokarmowego, moczowego, nerwowego, krążenia, skóry i  jamy ustnej, 
objawów endokrynologicznych, hematologicznych, zaburzeń gospodarki elektrolitowej, 
powikłań zatorowo-zakrzepowych, zmęczenia, wyniszczenia, gorączki, nadmiernej potli-
wości, a także różnych stanów nagłych. Trzecia część, która ukaże się w najbliższych mie-
siącach, będzie dotyczyć postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych u chorego 
na nowotwór. 

Mamy nadzieję, że książka pomoże onkologom i innym lekarzom łagodzić cierpienie cho-
rych na nowotwory, a  przez to wzmacniać w  nich odwagę, nadzieję i  poczucie sensu 
tego, przez co przechodzą.

                                                                                                                          Redaktorzy

pod redakcją Małgorzaty Krajnik, Małgorzaty Malec-Milewskiej
i Jerzego Wordliczka

kompendium leczenia
          somatycznych objawów 
                           towarzyszących

Książki można zamówić:
– przez stronę internetową,                                 www.mededu.pl
– wysyłając fax,                                                      fax: 22 862 36 63 wew. 30
−  dzwoniąc,                                                            tel.: 22 862 36 63 wew. 36
– wysyłając e-mail.                                                 ksiazki@mededu.pl  

REKLAMA_MF_230x285_chory na nowotwor CZ 2_22.10.15.indd   1 2015-10-22   11:45:07
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NICERGOLINA, 
KLARYTROMYCYNA, 
NIMESULID

NADCIŚNIENIE TĘTNICZENADCIŚNIENIE TĘTNICZE
a zaburzenia erekcji

NICERGOLINA, 
KLARYTROMYCYNA, 
NIMESULID
– dlaczego stosować?

ATORWASTATYNA 
VS ROSUWASTATYNA
– korespondencyjny pojedynek

ATORWASTATYNA 
VS ROSUWASTATYNA
ATORWASTATYNA 
VS ROSUWASTATYNA

AKTUALNE WYTYCZNE
dotyczące niewydolności serca 

i nadciśnienia tętniczego 
– wybrane zagadnienia

CHOROBA ALZHEIMERACHOROBA ALZHEIMERA
– racjonalny wybór terapii

okladka_MF3-2015.indd   1 2015-10-29   15:21:00

neuropsychiatria 

ISSN 2080-4091                            VOL. 8 (NR 4)/2016                              MNiSW 4,0                            

Dr Kazimierz Radwan-Pragłowski (1889–1959) był 
psychiatrą, psychoterapeutą, hipnotyzerem, radie-

stetą, popularyzatorem aktywnego stylu życia i wpły-
wową postacią polskiej psychiatrii w 1. poł. XX w.

 A jednak praktycznie wszyscy już o nim zapomnieli. 
Międzynarodową sławę zdobył, gdy podczas I wojny 

światowej na zlecenie sztabu generalnego armii 
austrowęgierskiej wyznaczał metodami radiestetycz-

nymi ujęcia wody, odnajdywał ukryte miny i składy 
amunicji. Za takie fanaberie spotkał go nieunikniony 

ostracyzm środowiska. Ale odtąd różni ezoterycy lubią 
powoływać się na dorobek doktora. Jego najsłynniejsza 

praca to pierwszy polski podręcznik radiestezji 
zatytułowany Różdżka czarodziejska. Radiestezja 

przesłoniła inną aktywność Radwana-Pragłowskiego 
– hipnoterapię. Również w tej dziedzinie jest autorem 

pionierskiej pracy, pt. Autosugestja z 1928 r. 
(cd. na stronie redakcyjnej).

Nowe koncepcje leczenia depresji

Otępienie czołowo-skroniowe

Ultrasonogra� a mózgu w psychiatrii

Skala Aktualnego Ryzyka Samobójczego 
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Piotr Gałecki
 Monika Talarowska

To nie ma prawa się udać. Związek między kobietą a  mężczyzną jest bez szans na powodzenie, 
biorąc pod uwagę tak inny sposób odbierania świata, analizowania, przetwarzania i przepuszczania 
go przez tryby mózgu. (…) Mózg kobiety i  mózg mężczyzny są jak dwa różne pasma górskie 
przedzielone przepaściami, nad którymi w żaden sposób nie da się zbudować mostu. (…)
Czy skazane na tarcia relacje można zmienić? Myślę, że po przeczytaniu tej książki na pewno można 
spróbować zrozumieć, by łatwiej budować coś razem. A czasem po prostu nie wysyłać nieświadomie 
sygnałów interpretowanych inaczej, niż nam się wydaje.
„Ona, On i mózg” to mapa drogowa relacji damsko-męskich, instrukcja obsługi udanego związku.

                            Marta Kielczyk (dziennikarka telewizyjna)

Dlaczego kobiety wybaczają, ale nie zapominają? Dlaczego mężczyzna małomówny jest 
najbardziej płodny? Dlaczego niewyspane kobiety zakochują się rzadziej? Książka „Ona, On 
i  Mózg” odpowiada na te i  wiele innych pytań dotyczących różnic w  myśleniu kobiet i  mężczyzn.  
Autorzy – duet damsko-męski –  z  dużym obiektywizmem podchodzą zarówno do mocnych,  
jak i słabych stron obu płci. Zrozumiale i obrazowo tłumaczą, jak funkcjonują te dwa, tak skrajnie 
różne światy. Żaden nie jest lepszy. Oba tak samo ważne. Przynajmniej w tej książce.

         Ewelina Lis (Newsweek)

Mózg w smakowitym sosie
Starożytni często umniejszali rolę mózgu, interesując się nim głównie z powodów kulinarnych. (...) 
Dziś wiemy już, do czego służy.  (…)  Siedzibą naszych myśli, wyborów i emocji jest mózg, a nie 
przykładowo krew albo serce. Nie powielajmy więc błędu starożytnych. Choć móżdżek wciąż 
smakuje wyśmienicie, przykładowo wieprzowy zapiekany w kokilkach z pomidorami i czosnkiem, 
warto zainteresować się nim również z innych powodów.

                   Wiktor Ferfecki (Rzeczpospolita)

                    
ISBN 83-65191-15-1

biblioteka „neuropsychiatrii”
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Piotr Gałecki – prof. Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi, 
konsultant krajowy w  dziedzinie psychiatrii, psychiatra 
i  seksuolog, autor ponad 250 publikacji naukowych i  wielu 
książek. 
Jego zainteresowania koncentrują się na biologicznym 
podłożu chorób psychicznych, szczególnie depresji. Naukowo 
reprezentuje szkołę, która choroby psychiczne rozpatruje jako 
choroby biologiczne.

Monika Talarowska – dr n. med., specjalista psycholog 
kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeuta, pracownik Kliniki 
Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Interesuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem 
poznawczym człowieka oraz wpływem chorób na procesy 
poznawcze. Autorka licznych publikacji dotyczących tej 
problematyki.
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Aleksander Prejbisz, Marek Kabat, Andrzej Januszewicz

Pomiary
ciśnienia tętniczego
poza gabinetem lekarskim

Przewodnik
praktyczny

www.mededu.pl

ISBN 83-62191-08-3
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ISBN 978-83-65471-05-5

pod redakcją Romana Nowickiego i Aleksandry Wilkowskiej

Dermatologia
Istnieje uzasadniony pogląd, iż dermatologia jest trudną spe-
cjalnością nauk medycznych, dziedziny w  znaczącym stopniu 
wielokierunkowej, wymagającej uwzględniania najnowszych, 
przełomowych odkryć, m.in. z  zakresu biologii molekularnej, 
immunogenetyki, immunologii, onkologii, terapii miejscowej 
i ogólnej. 
Jak dotąd tradycyjne podręczniki nie zawsze były w stanie spro-
stać oczekiwaniom związanym ze współczesnym nauczaniem 
dermatologii. Dotkliwą lukę w  tym zakresie z  pewnością wy-
pełni niniejsze repetytorium pod redakcją prof. dr. hab. n. med. 
Romana Nowickiego i dr n. med. Aleksandry Wilkowskiej,  przy-
gotowane z  udziałem zespołu pracowników naukowo-dydak-
tycznych Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Praca zawiera 94 szczególnie interesujące i  nieczęsto obser-
wowane przypadki chorób skóry. Każdy z nich został przedsta-
wiony w  sposób bardzo staranny, klarowny i  skondensowany, 
a także wzbogacony o kolorowe zdjęcia kliniczne (w publikacji 
znajduje się łącznie blisko 300 fotogra� i), co niewątpliwie ułatwi 
przyswojenie rozległej wiedzy. 
Należy pogratulować Redaktorom i  Autorom opracowania 
przydatnego nie tylko dla dermatologów, lecz także dla lekarzy 
wielu innych specjalności oraz studentów przygotowujących 
się do egzaminu z dermatologii.

Prof. dr hab. n. med. Henryk Szarmach

wybrane przypadki kliniczne
Dermatologia

www.mededu.pl

ISBN 83-65471-05-5

KSIĄŻKA
DLA LEKARZY
PRAKTYKÓW

wybrane przypadki klinicznewybrane przypadki kliniczne
Dermatologia
wybrane przypadki kliniczne
Dermatologia
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Zalecenia i porady dla chorych na SM

1

Dagmara Mirowska-Guzel  

Zalecenia
i porady
dla chorych
na SM

Poradnik powstał przy wsparciu fi rmy
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ISBN 83-65191-09-0

Choroby oczu
a codzienna praktyka 
lekarza rodzinnego

Zapalenia spojówki to grupa schorzeń powierzchni oka, których 
typowymi objawami są nastrzyk (zaczerwienienie) powierzchni 
gałki ocznej, wydzielina z oka oraz różne objawy subiektywne. 
Ich najczęstsze przyczyny stanowią: alergia, zespół suchego oka, 
bakterie, rzadziej wirusy i  chlamydie. Duża część tych chorób 
charakteryzuje się swoistymi, stosunkowo łatwymi do ustalenia 
objawami, dlatego też zwykle mogą być one rozpoznawane i le-
czone również przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 
Schorzenia te są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się 
chorych zarówno do lekarzy rodzinnych, jak i okulistów. […]  
W myśl nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
� nansowanych ze środków publicznych od 1 stycznia 2015 r. pa-
cjenci, którzy po raz pierwszy zapiszą się do okulisty, muszą mieć 
skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. W związku z tym 
oczekuje się, że liczba chorych, m.in. ze schorzeniami oczu, zgła-
szających się do tych lekarzy powinna wzrosnąć. Niniejszy in-
formator powstał więc z myślą o lekarzach podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby ułatwić im diagnostykę i leczenie tych schorzeń 
zgodnie z najnowszymi zaleceniami w tym zakresie.

                                                          Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Choroby oczu
a codzienna praktyka

lekarza rodzinnego

pod redakcją Marka E. Prosta

BIBLIOTEKA

Choroby oczu a codzienna praktyka_okładka_DRUK.indd   1 2015-07-07   08:46:05

Psychiatria pod krawatem

Psychiatria
pod krawatem

ISBN 978-83-65191-17-5

pod redakcją Dominiki Dudek i Joanny Rymaszewskiej

Czy mężczyźni chorują inaczej? Co powoduje, że szybciej umierają? Na czym 
polega specy� ka ich zaburzeń psychicznych? Jakie są typowe reakcje na hasło 
„choroba mężczyzny”? Na ogół przecież często przytacza się opinię, że mężczy-
zna nie choruje, ale od razu umiera. 
To pytania, na które znajdziemy odpowiedzi dzięki lekturze tej książki. Siedem-
naścioro wspaniałych profesjonalistów z  właściwą im lekkością pióra opisało 
w niej różne sfery życia mężczyzn i obserwowane u nich dolegliwości.

                        Profesor Jerzy Samochowiec
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Profesor Dominika Dudek – absolwentka Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Kate-
drze Psychiatrii CM UJ. Tam uzyskała I i II stopień specja-
lizacji z psychiatrii. W 2012 r. otrzymała z rąk prezydenta 
RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Autorka 
kilkuset publikacji naukowych, redaktor szeregu książek 
poświęconych psychiatrii, a zwłaszcza zaburzeniom de-
presyjnym i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Obec-
nie kieruje Zakładem Zaburzeń Afektywnych Katedry Psy-
chiatrii. Redaktor naczelna czasopisma „Psychiatria Polska”.

Profesor Joanna Rymaszewska – pracownik naukowo-
-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocła-
wiu, specjalista psychiatra. Jest konsultantem szpitali 
klinicznych i Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Kieruje 
Zakładem Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiolo-
gicznych w  Katedrze Psychiatrii. Chętnie współpracuje 
z młodymi naukowcami, doktorantami, w interdyscypli-
narnych, także międzynarodowych zespołach badaw-
czych. Główne obszary jej zainteresowań oraz publikacji 
naukowych i podręczników dotyczą psychiatrii konsul-
tacyjnej, społecznej oraz psychiatrii wieku podeszłego. 
„Ceniąc sobie partnerstwo, nie odżegnuję się od różnic płci”.

ISBN 83-65191-17-5
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Chory
na nowotwór
kompendium leczenia bólu

pod redakcją Małgorzaty Malec-Milewskiej,   
Małgorzaty Krajnik, Jerzego Wordliczka

„Spotkała mnie niedawno bardzo miła niespodzianka. Otrzy-
małem do zapoznania się i wstępnej oceny książkę, której od 
dziesięcioleci w Polsce brakowało. Jest to dzieło zespołu auto-
rów, wybitnych lekarzy specjalistów, którzy w codziennej pracy 
pomagają uśmierzyć ból wywołany chorobą nowotworową, jej 
leczeniem lub współistniejącymi schorzeniami.
Już sam tytuł kompendium leczenia bólu – »Chory na nowo-
twór« – wskazuje na zogniskowanie uwagi autorów na osobie 
odczuwającego ból człowieka, a nie tylko na samej chorobie 
somatycznej i jej somatyczno-psychicznych, uciążliwych obja-
wach (…). 
Przyznam, że po studiach medycyny, szkoleniach specjaliza-
cyjnych i programach naukowych, z których prawie wszystkie 
utrzymywały moją uwagę i wzbogacały moją wiedzę o soma-
tycznej naturze człowieka, czułem się specjalistą-technologiem 
fragmentu wiedzy medycznej, jaką jest anestezjologia i inten-
sywna terapia. Rzadko też spotykałem się w literaturze medycz-
nej z tekstami na temat duchowości człowieka i jej znaczenia 
w chorobie i zdrowieniu. To było przecież tak „nienaukowe” (!), 
pomimo że na co dzień bez naszej szeroko rozumianej ducho-
wości nie możemy sobie wyobrazić ludzkiego życia. Omawiana 
książka zaskoczyła mnie całkowicie i wzmocniła moją nadzieję, 
że człowiek będzie bardziej widziany jako osoba, a nie tylko 
jako supermaszyna biologiczna  (…).
Dawno nie miałem w ręku tak nowoczesnego, tak ładnego i tak 
bardzo potrzebnego podręcznika”.

Prof. dr hab. n. med. Leon Drobnik

***

„(…) Mimo że współczesna medycyna stwarza możliwości 
skutecznego leczenia bólu nowotworowego, to sytuacja w tej 
dziedzinie w Polsce jest zła. Wynika to często z braku właściwej 
komunikacji między chorym i lekarzem, z przesądów, strachu 
przed zlecaniem silnych leków przeciwbólowych, a także z nie-
zrozumiałych barier administracyjnych. Wymiernym wskaźni-
kiem niskiej jakości walki z bólem w Polsce jest znacznie mniej-
szy niż w innych krajach wskaźnik zużycia morfiny. Ten stan 
trzeba i można zmienić. Skuteczne leczenie bólu u chorego 
na nowotwór musi się stać jedną z podstawowych umiejętno-
ści lekarskich. Liczę na to, że podręcznik »Chory na nowotwór 
– kompendium leczenia bólu« znajdzie się w biblioteczce każ-
dego lekarza stykającego się z chorymi na nowotwór i towarzy-
szyć mu będzie w codziennej pracy klinicznej”.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

ISBN 83-62510-75-7

www.mededu.pl

KSIĄŻKI NAUKOWe
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Hurtownia Książek KODEKS  
Sp. z o.o.
ul. lipniki 97  
86-005 białe błota

Województwo lubelskie

Ambulans Literatura i Sprzęt 
Medyczny
ul. krakowskie przedmieście 41  
20-076 lublin

Ambulans Literatura i Sprzęt 
Medyczny
ul. lubartowska 75a  
20-123 lublin

Księgarnia „Uniwersum” Czelej
ul. chodźki 1  
20-093 lublin

Książnica Bialska Firma 
Księgarska
al. 1000-lecia 26/62  
21-500 biała podlaska

Księgarnie PWN Sp. z o.o.
ul. narutowicza 19  
20-004 lublin

Województwo łódzkie

Księgarnie PWN Sp. z o.o.
ul. kopcińskiego 31  
90-142 Łódź

Województwo małopolskie

CM UJ Zakład Ratownictwa 
Medycznego
ul. Michałowskiego 12 p. 120  
31-126 kraków

Księgarnie PWN Sp. z o.o.
ul. piłsudskiego 3/1  
31-110 kraków

Główna Księgarnia Naukowa 
Wojciech Satoła
ul. podwale 6  
31-118 kraków

Księgarnia „Skarbnica”
ul. kopernika 7   
31-034 kraków

Województwo mazowieckie

Polski Dom Książki S.A.
al. jana pawła ii 66  
00-170 warszawa

Księgarnia „Nowości” Urszula Witak
na terenie szpitala win  
ul. szaserów 128
04-141 warszawa

Księgarnia „Nowości” Urszula Witak
na terenie szpitala Mswia
ul. wołoska 127
02-507 warszawa

Województwo podlaskie

Księgarnie PWN Sp. z o.o.
ul. białówny 1, lok. 8  
15-437 białystok

Księgarnia Medyk K. 
Koniuszewska
ul. Mickiewicza 2c  
15-222 białystok

Województwo pomorskie 

Księgarnie PWN Sp. z o.o.
ul. korzenna 33-35  
80-851 gdańsk

Medyceusz J. Kowalik,  
M. Kowalik Sp. j.
ul. hoene-wrońskiego 1  
80-210 gdańsk

Polskie Księgarnie 
Specjalistyczne  
M. Bielan, J. Sapiego
ul. grunwaldzka 58  
80-241 gdańsk

Województwo śląskie

Księgarnie PWN Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 15  
40-097 katowice

Mariusz Walaszek Zakład 
Oprogramowania 
Komputerowego PROGMAR
ul. sołtysia 60u  
40-748 katowice

Województwo świętokrzyskie

Księgarnie PWN Sp. z o.o.
ul. sienkiewicza 60  
25-501 kielce

Województwo warmińsko-
-mazurskie

PH-D Książnica Polska Sp. z o.o.
pl. jana pawła ii 2/3  
10-959 olsztyn

Województwo wielkopolskie

Księgarnie PWN Sp. z o.o.
ul. seweryna Mielżyńskiego 27/29
61-725 poznań

Województwo
zachodniopomorskie

Księgarnie PWN Sp. z o.o.
ul. jagiellońska 2/2  
70-435 szczecin

Porębscy Małgorzata Porębska
ul. Mieszka i 94  
70-106 szczecin
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Medical Education Sp. z o.o. sp.k.
www.mededu.pl

Zarząd:

jagoda kowalczyk

aleksandra kruś-jabłońska

andrzej jabłoński

Dyrektor Zarządzający:

andrzej kowalczyk
andrzej.kowalczyk@mededu.pl

Dyrektor Sprzedaży:

Dagmara Melanowicz
dagmara.melanowicz@mededu.pl

Dział Książki:

Maria liedke
maria.liedke@mededu.pl

Sprzedaż Detaliczna:

Marek kłębowski
marek.klebowski@mededu.pl

Medical Education Sp. z o.o. sp.k.
ul. kukiełki 3a, 02-207 warszawa

tel.: (22) 862-36-63


