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Szanowni państwo,
oddajemy w wasze ręce katalog prezentujący aktualną ofertę 
oficyny wydawniczej medical education. drodzy czytelnicy, 
dobra książka czy dobre czasopismo to nie tylko najwyższej 
jakości materiał merytoryczny, to także odpowiednia for-
ma graficzna i  językowa. bardzo dbamy o  poziom edytorski 
i mamy nadzieję, że to docenicie.
od ponad dekady współpracujemy z  wybitnymi eksper-
tami przy tworzeniu czasopism i  książek – projekty te były 
początkowo skromne, teraz zaś są to potężne publika-
cje, w  które angażują się autorzy z  wielu obszarów medy-
cyny. dość powiedzieć, że 11 lat temu zaczynaliśmy od 
1 kwartalnika, teraz wydajemy ich 13; zaczynaliśmy od  
2–3 książek rocznie, a teraz mamy w ofercie ponad 60 tytułów!
bez liderów opinii wielu specjalności wydawnictwo medical 
education nigdy by nie powstało. rozumiemy to i  wiemy, 
że przed nami jeszcze niejeden projekt i niejedna przygoda  
intelektualna – wspólnie z wami. najbardziej nagrodzeni czu-
jemy się wówczas, kiedy wy, nasi redaktorzy i autorzy, mówi-
cie o medical education „moje wydawnictwo”. to oznacza, że 
możemy śmiało na was stawiać. takie podejście daje perspek-
tywę długoletniej współpracy. bardzo wam dziękujemy za  
wasze zaangażowanie i lojalność. 

przed wami lektura katalogu – staraliśmy się, aby nasze pu-
blikacje służyły zarówno lekarzom praktykom, jak i naukow-
com, aby dostarczały niezbędnych informacji początkującym, 
a  także doświadczonym lekarzom. my, wszyscy pracownicy 
i  współpracownicy medical education, tworzyliśmy nasze 
publikacje z pasją i determinacją. teraz kolej na was, drodzy 
czytelnicy. 

pozdrawiamy, 
zespół medical education
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alergiczny nieżyt nosa
seria pytania i odpowiedzi

piotr rapiejko, agnieszka lipiec
Książka została napisana z myślą o lekarzach rodzinnych, których wiedza musi obejmo-
wać wszystkie choroby. Alergiczny nieżyt nosa, mimo że dotyka ponad 1/4 populacji 
Polski, jest tylko jednym z wielu schorzeń, których leczeniem zajmuje się lekarz rodzinny. 
Książka w większości opiera się na wiadomościach praktycznych, a w mniejszym stopniu 
– na rozważaniach teoretycznych. Została napisana w przyjaznej formie pytań i odpo-
wiedzi. Wiedza, którą zawiera, jest sumą doświadczeń i umiejętności autora zdobytych 
podczas 25 lat pracy z  chorymi na alergiczny nieżyt nosa. Jego celem było zebranie 
i usystematyzowanie pytań najczęściej zadawanych przez lekarzy rodzinnych.

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. Omówione zostały 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 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

dna moczanowa. miejsce terapii febuksostatem
seria pytania i odpowiedzi

bożena targońska-stępniak
Dna moczanowa jest schorzeniem ogólnoustrojowym z  zespołem objawów klinicz-
nych i patofizjologicznych wynikających z nadmiaru kwasu moczowego w organizmie. 
Klinicznie najczęściej objawia się ostrym zapaleniem stawów wywołanym krystalizacją 
i  fagocytozą moczanu sodu w  płynie stawowym oraz zespołem objawów będących 
konsekwencją odkładania się kryształów moczanu sodu w tkankach i narządach. Książ-
ka porusza tematy od danych epidemiologicznych dotyczących dny moczanowej po 
zagadnienia związane z różnicami w stosowaniu febuksostatu i allopurinolu. Została na-
pisana 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

kompendium chirurgii laparoskopowej
pod redakcją wiesława tarnowskiego

Kompendium jest przeglądem wybranych zagadnień z dziedziny chirurgii laparo-
skopowej, zaprezentowanych przez najwybitniejszych chirurgów laparoskopowych 
w Polsce. Jako pierwsi entuzjaści tej metody wprowadzili ją oni do Polski w czasach, 
kiedy jeszcze budziła gorące emocje. Dzisiaj są to eksperci w danych dziedzinach 
dysponujący ogromnym doświadczeniem, upoważniającym ich do zabrania głosu, 
i zajmujący zaszczytne miejsce w tej jakże pociągającej dziedzinie chirurgii, jaką jest 
laparoskopia. Książka objaśnia, na czym polega praca współczesnego chirurga kli-
nicysty. 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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nadciśnienie tętnicze w cukrzycy

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 zarówno etiopatogenezy pierwotnego nadci-
śnienia tętniczego, jak i nadciśnienia tętniczego u osób z zespołem metabolicznym. 
Wiedza zawarta w publikacji może się okazać pomocna zarówno w pracy dydak-
tycznej, jak i w codziennej praktyce lekarza – w radzeniu sobie z dużym problemem, 
jakim jest nadciśnienie tętnicze w cukrzycy.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 160, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-09-2
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wybrane zagadnienia terapii cukrzycy i nadciśnienia 
tętniczego
janusz gumprecht, andrzej januszewicz, aleksander prejbisz

Publikacja ta stanowi zbiór przypadków z zakresu diabetologii i nadciśnienia tętni-
czego. Opis każdego z nich jest opatrzony komentarzem diabetologicznym i hiper-
tensjologicznym. Autorzy, wybitni eksperci w dziedzinie diabetologii i nadciśnienia 
tętniczego, na przykładzie poszczególnych przypadków omawiają zasady postępo-
wania w trudnych sytuacjach klinicznych. Książka uwzględnia najnowsze wytyczne 
postępowania w cukrzycy i nadciśnieniu tętniczym. Adresowana jest zarówno do 
lekarzy rodzinnych i specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, kar-
diologii i hipertensjologii, jak i do studentów.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 188, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-85-6

farmakoterapia kardiologiczna (tom i i tom 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 po-
stępowania. Uwzględniono w niej najnowsze odkrycia i badania naukowe, również 
te omawiane na ostatnim Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
w Paryżu w 2011 r. 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)

niedokrwistości w chorobach nowotworowych
pod redakcją jadwigi dwilewicz-trojaczek i tadeusza pieńkowskiego

W monografii omówiono przyczyny niedokrwistości, metody ich diagnozowania i le-
czenia. Należy pamiętać, że za rozwój anemii może odpowiadać współistnienie róż-
nych przyczyn i należy je ustalić, gdyż od tego zależy odpowiednie leczenie. W pracy 
przedstawiono najnowsze wytyczne dotyczące leczenia czynnikami stymulującymi 
erytropoezę, preparatami żelaza i  lekami immunosupresyjnymi. Oddzielny rozdział 
poświęcono leczeniu krwią. Autorzy, wybitni specjaliści z zakresu hematologii, onko-
logii i transfuzjologii, podkreślili rolę leczenia wspomagającego, które może zdecydo-
wanie poprawić stan fizyczny i psychiczny chorego.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 132, oprawa miękka, wydanie ii, rozszerzone 2015, 
isbn 978-83-65191-14-4
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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 leczenia nadciśnienia tętniczego niż pomiary  
w gabinecie lekarskim. Monografia będzie przydatna w codziennej praktyce lekarzy 
wielu specjalności, a także przyczyni się do szerszego przeprowadzania pomiarów 
ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 108, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-08-3
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ciśnienie skurczowe
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 zagadnień związanych 
z ciśnieniem skurczowym to spora korzyść dla czytelnika – lekarza praktyka zainte-
resowanego tematem.

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

nadciśnienie tętnicze. jak leczyć skuteczniej?
marcin wełnicki, artur mamcarz

Podstawą do stworzenia niniejszego poradnika był dokument Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego z 2013 r. – najnowsza w chwili wydania tej publikacji aktualizacja 
wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego. Ponadto książka zawiera   
dane na temat epidemiologii omawianego schorzenia (w Polsce i na świecie). Ze 
względu na jego interdyscyplinarność w codziennej praktyce lekarzy wielu specjaliza-
cji „Nadciśnienie tętnicze. Jak leczyć skuteczniej?” to poradnik, który w zwięzłej formie 
podsumowuje aktualne zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Opisywane 
w książce schorzenie jest tak powszechne, że w zasadzie nie ma specjalizacji, w której 
lekarz się z nim nie spotyka.

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

nadciśnienie u ludzi młodych
pod redakcją krystyny wideckiej

Książka porusza istotny temat nadciśnienia tętniczego u młodych osób, które stano-
wi coraz większy problem epidemiologiczny, diagnostyczny i terapeutyczny. Autorka 
prowadzi nas po zagadnieniach dotyczących epidemiologii nadciśnienia w młodym 
wieku, odrębności patofizjologicznej, etiologii nadciśnienia samoistnego u młodych 
dorosłych i wielu innych. Z pewnością publikacja zapełni lukę w tym zakresie na pol-
skim rynku wydawniczym. Podręcznik adresowany jest do wszystkich lekarzy, którzy 
interesują się praktycznymi aspektami hipertensjologii: hipertensjologów, interni-
stów, lekarzy rodzinnych, ale 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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jak interpretować wyniki badania 
echokardiograficznego?
seria pytania i odpowiedzi

marcin konopka, wojciech król, wojciech braksator
Książka poświęcona jest badaniu echokardiograficznemu. Badanie to w bardzo wielu 
sytuacjach, nie tylko w kardiologii, ma kluczowe znaczenie dla postawienia właści-
wej diagnozy, określenia powikłań, a często także sposobu postępowania terapeu-
tycznego. Lekarze praktycy często otrzymują z pracowni echokardiograficznej wynik 
badania chorego zawierający oprócz krótkiego opisu wiele nie do końca łatwych do 
interpretacji liczb i nie zawsze jasnych skrótów. Autorzy odpowiadają na najczęściej 
pojawiające się pytania w sposób przystępny i uzupełniony o interpretację kliniczną.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 196, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-47-4
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kardioseksuologia 
zbigniew lew-starowicz, krzysztof j. filipiak, andrzej januszewicz, 
piotr radziszewski, artur mamcarz, michał lew-starowicz,  
aleksander prejbisz, bartosz puchalski, jowita szeligowska

To już czwarte, rozszerzone i uaktualnione wydanie tej znanej publikacji. Celem  
książki jest umożliwienie lekarzom pierwszego kontaktu, lekarzom medycyny we-
wnętrznej, lekarzom rodzinnym oraz kardiologom poznania specyfiki zaburzeń 
erekcji, ich przyczyn oraz metod diagnostycznych i leczniczych. Autorami są wybit-
ni specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Praca ma charakter interdyscyplinarny, 
praktyczny i jest przewodnikiem po leczeniu zaburzeń erekcji, a także innych, często 
im towarzyszących zaburzeń seksualnych.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 168, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-25-2

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
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przypadki kliniczne w nadciśnieniu tętniczym
andrzej januszewicz, aleksander prejbisz

Monografia w sposób praktyczny – w oparciu o przypadki kliniczne – przedstawia 
wybrane zagadnienia rozpoznawania, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętnicze-
go. W pracy zaprezentowano i omówiono zasady postępowania u chorych z po-
dejrzeniem najczęściej występujących wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego 
– obturacyjnego bezdechu sennego, zwężenia tętnic nerkowych, pierwotnego 
hiperaldosteronizmu i guza chromochłonnego. Publikacja przeznaczona jest dla 
wszystkich lekarzy mających do czynienia z opisywaną problematyką w codziennej 
praktyce.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 204, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-20-7
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ostre zespoły wieńcowe
marek chmielewski, maciej janiszewski, karol wrzosek, artur mamcarz

Napisana w ciekawy i przystępny sposób książka poświęcona ostrym zespołom 
wieńcowym jest cennym uzupełnieniem wiedzy z tego ważnego zakresu dla le-
karzy pierwszego kontaktu, lekarzy zespołów ratownictwa medycznego oraz kar-
diologów. Szacuje się bowiem, że w Polsce co roku ma miejsce ponad 200 tysięcy 
takich incydentów, a nagły zgon sercowy w przebiegu ostrego incydentu występu-
je u 30% pacjentów, natomiast u dużego odsetka rozwijają się odległe powikłania. 
Mając na uwadze liczne i często zmieniające się wytyczne, autorzy niniejszego kom-
pendium postarali się przedstawić w możliwie krótkiej formie aktualne wiadomości 
dotyczące postępowania z pacjentem po OZW.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 148, oprawa miękka, isbn 978-83-930363-8-7
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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. Książka skierowana jest do fizjo-
terapeutów, studentów wszystkich kierunków medycznych oraz do lekarzy zajmu-
jących się w codziennej praktyce rehabilitacją kardiologiczną.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 392, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-90-0

komentarze do przypadków klinicznych 
w kardiologii – różnorodne ścieżki terapeutyczne
marcin grabowski, ewa szczerba, andrzej cacko

To ważna i  praktyczna pozycja, gdyż zawiera precyzyjne wskazówki pomocne 
w gąszczu diagnostyki i terapii kardiologicznej. Jej kanwę stanowią historie pacjen-
tów, w których pojawiają się problemy częściej oraz rzadziej spotykane w praktyce 
klinicznej, jednak zawsze bardzo istotne. Na ich podstawie autorzy analizują prze-
bieg kliniczny, trudności i  wątpliwości diagnostyczne oraz terapeutyczne. Każda 
analiza została obudowana prezentacją najnowocześniejszych standardów, co uła-
twia dokonanie wyboru.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 96, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-26-9
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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 medycyny zdominowana przez wytyczne. Co roku środo-
wisko kardiologiczne Europy oczekuje na kolejne, które ogłaszane są na Kongresie 
ESC. Jak stosuje się je w codziennej praktyce? Na ile i w  jaki sposób powinniśmy 
z  nich korzystać w  dobie personalizacji terapii? Odpowiedź na te pytania można 
znaleźć w książce. Każdy z przedstawionych przypadków opatrzony jest w niej ko-
mentarzem. Będzie ona szczególnie przydatna dla lekarzy w  trakcie specjalizacji 
z kardiologii oraz lekarzy rodzinnych i internistów. 

format: 145 × 220, liczba stron: 124, oprawa miękka, isbn 978-83-65191-07-6
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ból ostry
seria pytania i odpowiedzi

robert rupiński
Arbitralnie przyjęto, że ból ostry trwa maksymalnie do 3 miesięcy od momentu 
wystąpienia i jest bezpośrednio związany z uszkodzeniem tkanek i narządów. To-
warzyszy temu autonomiczna, emocjonalna i behawioralna reakcja obronna orga-
nizmu. Ból ostry pełni zatem niezwykle istotną, ostrzegawczą funkcję w organizmie. 
Książka Roberta Rupińskiego opisuje szereg zagadnień związanych z bólem ostrym 
w przejrzystej formie pytań i odpowiedzi, które systematyzują wiedzę na jego temat, 
począwszy od rozróżniania go od innych rodzajów bólu, skończywszy na możliwo-
ściach jego leczenia. 

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

ból przewlekły
seria pytania i odpowiedzi

robert rupiński
Odczuwanie bólu jest zjawiskiem indywidualnym, powiązanym nie tylko z rodzajem i na-
tężeniem bodźca bólowego, lecz także, a może przede wszystkim, z  licznymi uwarun-
kowaniami psychosomatycznymi modyfikowanymi wcześniejszymi doświadczeniami. 
Bólowi nieodłącznie towarzyszy cierpienie, które stanowi jego aspekt psychologiczny. 
Publikacja opisuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z bólem przewlekłym, stano-
wiąc tym samym swoiste kompendium wiedzy na ten temat. Dodatkowo sposób przed-
stawienia poruszanych kwestii w formie pytań i odpowiedzi ułatwi czytelnikowi przyswo-
jenie sobie zawartych w niniejszej książce informacji.

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

chory na nowotwór. kompendium leczenia bólu
pod redakcją małgorzaty malec-milewskiej, małgorzaty krajnik  
i jerzego wordliczka

Jest to podręcznik przygotowany przez grono wybitnych specjalistów poświęcony 
bólowi nowotworowemu. Ból ten stanowi skutek nie tylko postępującej choroby, 
ale także wielu zabiegów diagnostycznych i  leczniczych. Najbardziej dokuczliwy, 
przewlekły ból nowotworowy oprócz fizycznego cierpienia wywołuje u  pacjenta 
lęk, depresję oraz poczucie izolacji i beznadziejności. Cierpienie chorego udziela się 
także jego rodzinie i opiekunom. Warto, by podręcznik znalazł swoje miejsce w bi-
blioteczce 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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kompendium leczenia bólu 
pod redakcją małgorzaty malec-milewskiej i jarosława woronia

Publikacja adresowana jest do lekarzy klinicystów oraz lekarzy POZ i studentów 
medycyny. Autorami są wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Przedstawiają 
oni mechanizmy powstawania bólu oraz omawiają postępowanie terapeutyczne  
w wybranych zespołach bólowych. Liczne schematy i tabele, a także przystępny 
język publikacji ułatwią zrozumienie i usystematyzowanie treści.

format: 160 × 240 mm, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-40-5
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medycyna estetyczna w praktyce (tom i i tom ii)
pod redakcją bożeny mamcarz i doroty prandeckiej

To praca zbiorowa, w której ukazane są podstawowe zagadnienia dotyczące medy-
cyny estetycznej w formie praktycznych informacji wynikających z wieloletniej pra-
cy autorów. Książka adresowana jest do lekarzy zainteresowanych lub zajmujących 
się tematyką medycyny estetycznej w codziennej praktyce lekarskiej. 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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leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
pod redakcją waldemara narożnego i antoniego prusińskiego

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi stanowią bardzo istotny problem w co-
dziennej praktyce nie tylko otolaryngologa i neurologa, ale także lekarza pierwsze-
go kontaktu i lekarza rodzinnego.
Publikacja ta jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym ujmuje te zagadnienia 
w sposób wieloaspektowy. Oprócz tradycyjnego leczenia farmakologicznego wię-
cej uwagi poświęca leczeniu zabiegowemu: nie tylko chirurgicznemu, ale również 
radiologii interwencyjnej i kinezyterapii.

format: 150 × 210 mm, liczba stron: 296, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-29-0 
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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 powstała z zamiarem przedstawienia tego ważnego pogranicza dyscyplin 
medycznych szerokiemu gronu lekarzy praktyków, a jej celem jest ułatwienie dialo-
gu między specjalistami, co może się przełożyć na dobro chorych.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 168, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-61-0

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 będą-
cych podstawą rozpoznania i różnicowania z innymi podobnymi zespołami choro-
bowymi. 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 będą również bardzo interesujące dla lekarzy neu-
rologów. 

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 224, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-97-9
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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 na temat znaczenia zaburzeń pamięci w chorobach neurolo-
gicznych, w których zaburzenia te są jednym z podstawowych objawów klinicznych 
choroby. Książka skierowana jest głównie do neurologów i neuropsychiatrów. Bar-
dzo przydatna będzie również w codziennej praktyce lekarza rodzinnego.

format: 145 × 220 mm, liczba stron: 92, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-22-1
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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. Porusza tema-
tykę zaleceń dotyczących stylu życia dla pacjentów w trakcie chemioterapii oraz 
przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych, nie pomijając również 
egzystencjalnych aspektów życia.

format: 175 × 250 mm, liczba stron: 124, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-71-9
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postępowanie w powikłaniach  
sercowo-naczyniowych w raku piersi 
pod redakcją grzegorza opolskiego 
i macieja krzakowskiego

Książka adresowana jest do lekarzy onkologów, kardiologów oraz lekarzy pierwsze-
go kontaktu stykających się w codziennej praktyce z pacjentkami chorymi na raka 
piersi cierpiącymi równocześnie na schorzenia kardiologiczne. Ponieważ choroby 
układu sercowo-naczyniowego i choroby nowotworowe są głównymi przyczynami 
umieralności, publikacja ta stanowi nieocenioną pomoc dla lekarzy w ich codzien-
nej praktyce.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 232, oprawa miękka, wydanie ii 2015,  
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 pod względem epidemiologicznym jest najczęściej występującym no-
wotworem złośliwym na świecie. Ocena jego zaawansowania, w tym ocena zajęcia 
różnych struktur układu sercowo-naczyniowego, może być kluczowa dla podjęcia 
ważnych decyzji terapeutycznych. Wybitni polscy specjaliści z dziedziny onkologii, 
radioterapii, torakochirurgii, chorób wewnętrznych, pneumunologii i kardiologii sta-
rali się ustalić jednolity konsensus postępowania u chorych na raka płuca zgłaszają-
cych objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego.
format: 160 × 240 mm, liczba stron: 232, oprawa miękka, wydanie ii 2015,  
isbn 978-83-65191-11-3
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psychiatria na obcasach
pod redakcją dominiki dudek i joanny rymaszewskiej

Psychiatria na obcasach to opracowanie grupy wyśmienitych specjalistów repre-
zentujących różne dziedziny nauki dotyczące problemów zdrowia psychicznego 
kobiet. Mimo że publikacja ukazuje się w okresie burzliwych dyskusji na temat róż-
nic między płciami, cechuje ją naukowy dystans. Szeroki zakres zagadnień obejmuje 
zarówno aspekty medyczne i neurobiologiczne, jak i konteksty psychologiczne oraz 
kulturowe. Opracowanie kierujemy zarówno do lekarzy, psychologów i socjologów, 
jak i do szerokiego grona czytelników zainteresowanych specyfiką psychiki kobiety.

format: 190 × 245 mm, liczba stron: 280, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-92-4
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psychiatria w praktyce
pod redakcją marka jaremy

Podręcznik ten przeznaczony jest dla wszystkich, którzy interesują się praktycznymi 
aspektami psychiatrii. Powstał przede wszystkim z myślą o lekarzach w trakcie spe-
cjalizacji z psychiatrii, a także o studentach medycyny, lekarzach medycyny rodzin-
nej i lekarzach innych specjalności. Książka składa się z rozdziałów poświęconych 
najbardziej istotnym zagadnieniom psychiatrii, takim jak: schizofrenia, zaburzenia 
afektywne i zaburzenia lękowe. Czytelnik znajdzie 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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przypadki kliniczne w perinatologii
pod redakcją mirosława wielgosza 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 już okazję zetknąć się z wie-
loma trudnymi sytuacjami klinicznymi. Książka została napisana w nowoczesny spo-
sób z wykorzystaniem systematyki stosowanej w odpowiednich rekomendacjach 
towarzystw naukowych. Adresowana jest do studentów i lekarzy, którzy dopiero 
rozpoczęli szkolenie z zakresu ginekologii. 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 gine-
kologii. Ich autorami są doświadczeni lekarze z całej Polski, którzy w swoim co-
dziennym życiu zawodowym mieli już okazję zetknąć się z wieloma skompliko-
wanymi sytuacjami klinicznymi. Książka została napisana w nowoczesny sposób 
z wykorzystaniem systematyki stosowanej w odpowiednich rekomendacjach towa-
rzystw naukowych. Adresowana jest do studentów i lekarzy, którzy dopiero rozpo-
częli szkolenie z zakresu ginekologii. Będzie to także pouczająca lektura dla lekarzy 
pokrewnych specjalności – omawiane problemy nierzadko mają bowiem charakter 
interdyscyplinarny.

format: 160 × 240 mm, liczba stron: 212, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-42-9
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kuchnia wegetariańska. w malinowym chruśniaku
piotr henschke

Książka skierowana jest do wegetarian i wszystkich osób zainteresowanych samo-
dzielnym przygotowywaniem posiłków, również wegetariańskich. Zawiera opisy 
oraz przykłady zastosowania wielu przypraw i ziół, 80 nowatorskich przepisów 
kuchni zarówno europejskiej, jak i azjatyckiej, a także kolorowe zdjęcia każdej po-
trawy. Większość przepisów jest bardzo prosta, co pozwoli korzystać z nich nawet 
osobom mało doświadczonym. Dania można przyrządzać na wiele sposobów, 
stosując zamiennie niektóre składniki. 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

evidence based medicine na przykładzie badań 
klinicznych z ramiprilem
seria pytania i odpowiedzi

pod redakcją marcina grabowskiego i andrzeja cacki

Monografia ta zawiera podstawowe omówienie najważniejszych zagadnień zwią-
zanych z medycyną opartą na dowodach, stanowi repetytorium tej dziedziny wiedzy, 
w  którym autorzy posłużyli się przykładami 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

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 przytłaczta? 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
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nowa depresja nowe leczenie  
wydanie drugie – zmienione i rozszerzone!

bartosz Łoza, tadeusz parnowski

Współcześnie depresja awansowała w ciągu pół wieku do rangi jednego z głów-
nych problemów zachodniej cywilizacji. Taka dynamika może wskazywać na dalszą, 
ukrytą ewolucję zjawiska. Zmiany cywilizacyjne i  wzrastająca długość życia będą 
nadal modyfikować obraz depresji. Dotychczasowe doświadczenia badawcze na-
kazują, by być aktywnym w rozpoznawaniu tej ewolucji. Wprowadzane nowe leki 
przeciwdepresyjne są odpowiedzią na te wyzwania. O depresji i jej leczeniu można 
przeczytać w nowym, rozszerzonym i zmienionym wydaniu książki.

format: 145 × 210 mm, liczba stron: 108, oprawa miękka, isbn 978-83-62510-54-2
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ponadto w ofercie:

diuretyki farmakologia kliniczna

inhibitory konwertazy angiotensyny farmakologia kliniczna

leki β-adrenolityczne – 33 pytania i odpowiedzi farmakologia kliniczna

leki βeta-adrenolityczne – wybrane zagadnienia farmakologia kliniczna

leki złożone farmakologia kliniczna

mała encyklopedia statyn farmakologia kliniczna

nebiwolol – 24 pytania i odpowiedzi farmakologia kliniczna

nebiwolol – 44 pytania i odpowiedzi farmakologia kliniczna

sartany farmakologia kliniczna

statyny farmakologia kliniczna

terapia skojarzona farmakologia kliniczna

zofenopril – 33 pytania i odpowiedzi farmakologia kliniczna

lerkanidypina – 33 pytania i odpowiedzi farmakologia kliniczna

miejsce beta-adrenolityków o właściwościach naczyniorozszerzających 
w terapii nadciśnienia tętniczego hipertensjologia

miejsce inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów wapnia 
w terapii nadciśnienia tętniczego hipertensjologia

20 lat doświadczeń z inosine pranobex immunologia

iwabradyna w terapii niewydolności serca kardiologia

niewydolność serca – 33 pytania i odpowiedzi kardiologia

niewydolność serca – trudne zagadnienia. 44 pytania i odpowiedzi kardiologia

ryzyko rezydualne (tom i) kardiologia

ryzyko rezydualne (tom ii) kardiologia

miejscowe leczenie bólu leczenie bólu

terapia skojarzona zaburzeń lipidowych lipidologia

zaburzenia lipidowe w cukrzycy lipidologia

leki przeciwpsychotyczne ii generacji psychiatria

audiobook hedonista 
Marzenia się spełniają. Lekarze: i psychiatrzy, i niepsychiatrzy, piszą książki, a nie 
tylko kolejne artykuły oryginalne i przeglądowe. Autorzy „Hedonisty” udowad-
niają, że możliwe jest połączenie obserwacji naukowej i osobistej, obiektywnej 
i subiektywnej. Książka, której będą Państwo mieli okazję posłuchać, jest podró-
żą przez jeden przeciętny dzień hipotetycznego, tytułowego hedonisty w jego 
(ich, naszym) przeciętnym, ale może bardziej chcianym życiu. Niejeden słuchacz 
zastanowi się, skąd autorzy tak dobrze znają jego życie, jego uśredniony dzień. 
Pewnie słuchając, dokona też refleksji (oby tak było), co jest drogowskazem tej 
wycieczki przez życie, a może ucieczki przed życiem… Hedonista (i ten tytułowy, 
i ten w nas) biegnie i ściga się z innymi oraz ze sobą (jak w tej książce).

1 cd – 3 h 29 min
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audiobooki
70 lat powojennej psychiatrii polskiej i
70 lat powojennej psychiatrii polskiej ii
70 lat powojennej psychiatrii polskiej iii
Po katastrofie II wojny światowej mamy za sobą 70 lat nieprzerwanego rozwoju 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. 

każda cd – 70 min
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zaburzenia zmysłu węchu
seria pytania i odpowiedzi

piotr rapiejko, agnieszka lipiec

Na polskim rynku wydawniczym nie ma dostępnej monografii na temat zmysłu 
węchu i jego zaburzeń skierowanej do lekarzy. Jednocześnie istnieje szerokie zain-
teresowanie środowiska lekarzy, szczególnie lekarzy POZ, laryngologów, pediatrów 
i alergologów tą tematyką. W codziennej praktyce lekarz spotyka się przede wszyst-
kim z upośledzeniem węchu spowodowanym zaburzeniami kontaktu substancji 
zapachowych z zakończeniami nerwów węchowych. W książce opisano najczęstsze 
przyczyny takich zaburzeń i zastanowiono się nad tym, jak im przeciwdziałać. Pu-
blikacja dr. n. med. Piotra Rapiejki powinna wypełnić lukę na rynku wydawniczym.

format: 110 × 220 mm, oprawa miękka

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 zarówno na jego osobistym doświadczeniu, jak i na zasadach EBM. 

format: 145 × 220 mm, oprawa miękka
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Tadeuszem Parnowskim z Warszawy
Andrzejem Czernikiewiczem z Lublina
Jerzym Samochowcem ze Szczecina

Andrzejem Rajewskim z Poznania
Andrzejem Kiejną z Wrocławia
Piotrem Gałeckim z Łodzi

Ireną Krupką-Matuszczyk z Katowic
Małgorzatą Janas-Kozik z Sosnowca
Agatą Szulc z Białegostoku

Bartosz Łoza i Sławomir Murawiec w rozmowie z:



kompendium leczenia bólu – wydanie ii
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 znajomość jego rodzajów oraz sposobów i możliwo-
ści leczenia wydaje się jedną z istotniejszych umiejętności każdego lekarza. „Kom-
pendium leczenia bólu” obejmuje skondensowaną wiedzę na temat patomecha-
nizmu bólu, współczesnej farmakoterapii bólu, najczęstszych zespołów bólowych, 
odrębności leczenia bólu u  dzieci i  u  osób w  wieku podeszłym, a także wskazań 
i przeciwwskazań do stosowania inwazyjnych technik leczenia bólu.

format: 160 × 240 mm, oprawa miękka

chory na nowotwór – kompendium leczenia 
objawów towarzyszących
pod redakcją małgorzaty krajnik, małgorzaty malec-milewskiej  
i jerzego wordliczka

Publikacja adresowana jest do lekarzy klinicystów, a także lekarzy POZ i studentów 
medycyny. Uznany zespół specjalistów opisuje specyfikę leczenia psychicznych i so-
matycznych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej z punktu widzenia 
wielu dziedzin medycyny. Omawia skuteczność leczenia przeciwnowotworowego 
w leczeniu objawowym, a także wskazuje niefarmakologiczne metody leczenia ob-
jawów. Multidyscyplinarne podejście redaktorów książki pozwoliło na wyczerpujące 
omówienie problematyki opieki nad pacjentem nowotworowym. 

format: 160 × 240 mm, oprawa miękka

depresja u osób starszych
pod redakcją tadeusza parnowskiego 

Książka będzie zawierać najnowszy zasób wiedzy na temat zespołów depresyjnych 
u osób w wieku podeszłym, wyniki badań biologicznych dotyczące mechanizmów 
powstawania depresji, jej charakterystykę kliniczną, a także sposoby leczenia, infor-
macje o osobowości przedchorobowej i hipotezy na temat zmian w funkcjonowa-
niu chorych w trakcie ich całego życia. Omówione zostaną również ekonomiczny 
wpływ depresji na społeczeństwo i konieczność holistycznej pomocy chorym. Po-
nadto w opracowaniu znajdą się odpowiedzi na praktyczne pytania: jak rozpoznać 
atypową depresję, jak chronić pacjentów przed samobójstwem, a także jakie meto-
dy terapeutyczne wybrać, by poprawić wydolność funkcjonalną chorych.

format: 145 × 220 mm, oprawa miękka

poradnik dla par – ratunkowy program medyczny  
dla zdesperowanych partnerów
bartosz Łoza

Samotność jest przerażająca, a jednak coraz więcej ludzi nie wie, jak utrzymać swój 
związek z drugą osobą. Żyjemy nieznośnie długo, więc nie da się przetrwać bez po-
mysłu, jak to zrobić. Nie da się też zapobiec katastrofie rozstania, podejmując jedynie 
desperackie zobowiązania, typu „niech uratuje nas wypad do Paryża, ja pójdę do 
fryzjera, ty – na siłownię” czy że wszystkie orgazmy od Nowego Roku będą już praw-
dziwe. Można byłoby zapytać autorytetów, jak ocalić nasze związki, jednak autory-
tetów już nie ma. Czas na fachowców, niech lekarze powiedzą nam, jak żyć razem.

format: 190 × 230 mm, oprawa miękka
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antybiotykoterapia w intensywnej terapii
pod redakcją urszuli zielińskiej-borkowskiej i jarosława woronia

Książka jest praktycznym przewodnikiem w trudnej sztuce walki z infekcjami na od-
działach intensywnej terapii, utożsamianych z najcięższymi zakażeniami, wieloopor-
nymi drobnoustrojami, u najciężej chorych pacjentów. Autorzy przybliżają Czytelni-
kom, jak diagnozować zakażenia i interpretować badania mikrobiologiczne, przede 
wszystkim zaś porządkują ogólne zasady terapii, w tym empirycznej. W podręczniku 
wyczerpująco omówiono diagnostykę mikrobiologiczną, a także wybór odpowied-
niej terapii w zakażeniach bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych, z uwzględnie-
niem terapii szczegółowej w najczęściej występujących zespołach chorobowych.

format: 160 × 240 mm, oprawa miękka

automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego 
w praktyce klinicznej
pod redakcją jacka lewandowskiego

Publikacja jest pracą zbiorową autorstwa uznanych ekspertów w dziedzinie kardio-
logii i hipertensjologii, adresowaną do lekarzy praktyków zajmujących się leczeniem 
nadciśnienia tętniczego, do kardiologów, hipertensjologów, internistów i  lekarzy 
medycyny rodzinnej. To wyczerpujące opracowanie specjalistycznego zagadnienia, 
szeroko stosownego w praktyce lekarskiej, stanie się praktycznym przewodnikiem 
dla wszystkich, którzy chcieliby 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, oprawa miękka

psychiatria pod krawatem
pod redakcją dominiki dudek i joanny rymaszewskiej

Po ciepłym przyjęciu, z  jakim spotkała się „Psychiatria na obcasach”, książka po-
święcona kobietom, postanowiono tym razem skupić się na problemach zdrowia 
psychicznego mężczyzn. Szeroki zakres zagadnień, opisanych w publikacji przez 
wybitnych ekspertów, obejmuje aspekty medyczne i neurobiologiczne, a zarazem 
konteksty psychologiczne i kulturowe. Mamy nadzieję, że zainteresuje ona zarówno 
lekarzy i psychologów, jak i wiele osób niezwiązanych zawodowo z medycyną.  

format: 190 × 230 mm, oprawa miękka

mózg kobiety i mózg mężczyzny
piotr gałecki

O tym, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus, wiemy od dawna. Czy jednak 
znamy przyczynę? Najnowsza książka prof. Gałeckiego „Mózg kobiety i mózg męż-
czyzny” prowadzi aż do źródeł różnic między płciami. Czytelnik znajdzie tu odpowie-
dzi m.in. na następujące pytania: „dlaczego kobiety, które dużo mówią, są postrzega-
ne jako atrakcyjniejsze?”, „dlaczego milczący mężczyźni są… płodniejsi?”, oraz inne, 
które nieraz baliście się zadać.

format: 160 × 240 mm, oprawa miękka
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alergoprofil forum transplantologiczne

neuropsychiatria ophthatherapyoncoreview

medycyna faktów

kardiologia w praktyce

kardioprofil ms report

Wybrane czaSopiSma:
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ponadto w 2015/2016 r. ukażą się również: 

.................................

.............................................

Medical Education Sp. z o.o. 
 



Województwo dolnośląskie

Księgarnia „pod arkadami”  
Sp. z.o.o.
ul. Świdnicka 49  
50-028 wrocław

Księgarnie pWn Sp. z o.o.
ul. szczytnicka 51  
50-382 wrocław

Księgarnie pWn Sp. z o.o.
ul. kuźnicza 56  
50-138 wrocław

Województwo
kujawsko-pomorskie

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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WyDaWnicTWo:
medical education sp. z o.o.
ul. kukiełki 3a
02-207 warszawa
tel.: (22) 862-36-63

zarząd:
jadwiga 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

Dział czasopisma:
marcin kuźma
marcin.kuzma@mededu.pl

Sprzedaż Detaliczna:
marek kłębowski
marek.klebowski@mededu.pl

www.mededu.pl


