HARRISON

Autori: Dan L. Longo, Anthony S. Fauci
ISBN: 978-606-587-290-5
21,5 x 27,5 cm  784 pagini  280,00 lei

Harrison. Gastroenterologie şi Hepatologie reuneşte traducerea în limba română a
capitolelor referitoare la patologia gastrointestinală şi hepatică ale prestigioasei lucrări
Harrison’s Principles of Internal Medicine (Harrison – Principiile Medicinei Interne).
Structurată în 11 secţiuni care cuprind 60 de capitole, cartea oferă o abordare deopotrivă punctuală şi cuprinzătoare a unei patologii extrem de răspândite la nivel global şi
în cadrul tuturor grupelor de vârstă.
Ilustrațiile acoperă nu doar domeniul clinic, ci şi pe cel paraclinic (de exemplu, investigaţiile imagistice), ajutând astfel medicul în stabilirea rapidă a diagnosticului corect.
Terapia medicamentoasă este prezentată cu argumente farmacodinamice, iar în
ceea ce priveşte metodele de investigare şi terapeutice, lucrarea se constituie ca un
adevărat manual, marele avantaj pentru medicii din România constând în gradul înalt
de actualitate şi modernitate al multora dintre procedurile prezentate.
Nu în ultimul rând, partea de profilaxie şi principii generale de nutriţie este foarte bine
reprezentată. Harrison. Gastroenterologie şi Hepatologie reprezintă atât manualul
ideal pentru pregătirea examenelor de licenţă şi de rezidenţiat, cât şi un material extrem de util în structurarea informaţiilor medicilor care se pregătesc pentru examenele
de specialitate şi de primariat.

Harrison – Principiile Medicinei Interne constituie o sursă de informații respectabilă
de mai bine de 60 de ani. De-a lungul timpului, manualul tradițional a evoluat pentru
a veni în întâmpinarea nevoilor interniștilor, ale medicilor de familie, ale asistenților
medicali și ale altor furnizori de servicii medicale.
Harrison. Pneumologie și Terapie intensivă, aflată la a doua ediție, reprezintă o compilație de capitole despre afecțiunile și tulburările respiratorii, abordarea generală a
pacientului în stare critică, afecțiuni și sindroame acute frecvente și tulburări care complică bolile critice, precum și tratamentul lor.
Cititorii noștri observă în mod constant rafinamentul materialelor din secțiunile de
specialitate ale cărților Harrison. Scopul nostru a fost aducerea informației într-o formă
cât mai compactă și mai ușor utilizabilă de cititori. Deoarece subiectele sunt mai concentrate, a fost posibil să extindem prezentarea materialului prin augmentarea textului și a tabelelor.
Am inclus, de asemenea, secțiunea „Recapitulare și autoevaluare“, cu întrebări și
răspunsuri care îndeamnă la reflecție și oferă elemente suplimentare de învățare.
Autor: Joseph Loscalzo
ISBN: 978-606-587-350-6
21,5 x 27,5 cm  624 pagini  280,00 lei
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HARRISON

În curând!

BOLI INFECȚIOASE
Această carte nu este destinată doar medicilor în formare, ci și studenților mediciniști,
clinicienilor practicieni și altor profesioniști din asistența medicală care caută să-și actualizeze cunoștințele din acest domeniu ce avansează rapid.
Cuprinde:
• 132 de capitole scrise de medici care sunt specialiști recunoscuți în domeniul bolilor
infecțioase;
• subiecte esențiale, inclusiv infecțiile sistemelor de organe, infecțiile bacteriene, infecțiile virale, bolile prionice, infestațiile parazitare și cu protozoare;
• evaluarea factorilor epidemiologici, fiziopatologici și genetici;
• un important material despre infecția cu HIV și SIDA;
• integrarea fiziopatologiei cu managementul clinic;
• 121 de întrebări și răspunsuri pentru autoevaluare;
• o anexă utilă cu valori de laborator de importanță clinică.

Copertă în lucru
Autor: Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci

21,5 x 27,5 cm  1456 pagini  Preț indisponibil

HARRISON. MEDICINĂ
CARDIOVASCULARĂ
Totul despre medicina cardiovasculară

Bolile cardiovasculare sunt afecțiuni comune,
dar cu potențial devastator în țările dezvoltate și
în curs de dezvoltare, iar progresele înregistrate
în terapie și prevenție au îmbunătățit în mod
considerabil viața pacienților. Medicina cardiovasculară este, așadar, de o importanță crucială
în cadrul medicinei interne.

Autor: Joseph Loscalzo
ISBN: 978-606-587-128-1
21,5 x 27,5 cm
640 pagini  199,00 lei

HARRISON. ENDOCRINOLOGIE

HARRISON. MANUAL DE MEDICINĂ

Totul despre endocrinologie

Totul despre medicina internă

Endocrinologia se ocupă de studiul glandelor
endocrine și al hormonilor produși de acestea, iar practicarea ei este strâns legată de
înțelegerea acțiunii și a principiilor hormonilor.
Odată stabilit diagnosticul corect, majoritatea
afecțiunilor sistemului endocrin pot fi corectate
prin tratament.

Harrison. Manual de medicină are la bază ediţia
a 18-a a renumitului Harrison’s Principles of
Internal Medicine, principala carte de referință pentru studenți și medici. Cartea prezintă
aspectele esenţiale ale diagnosticului, ale
manifestărilor clinice şi ale tratamentului celor
mai importante afecţiuni care se pot întâlni în
practica medicală curentă.

Autor: J. Larry Jameson
ISBN: 978-606-587-129-8
21,5 x 27,5 cm
560 pagini  149,90 lei

Autori: Dan L. Longo, Anthony S. Fauci
ISBN: 978-606-587-332-2
12 x 21 cm
1584 pagini  220,00 lei
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MERCK

MANUALUL

Din anul 1899, Manualul Merck reprezintă standardul de excelență profesională în
domeniul medical. Peste 3000 de pagini în care sunt prezentate, pe lângă informațiile
fundamentale, cele mai recente descoperiri medicale, compatibile cu medicina noului
mileniu:
• investigații imagistice de ultimă oră;
• medicină complementară și alternativă;
• suplimente dietetice;
• obezitate și sindrom metabolic.
34 de capitole noi, printre care:
• Suportul nutrițional;
• Durerea de gât și de spate;
• Sistemul nervos autonom;
• Endocrinologia reproducerii masculine;
• Fracturi, dislocări și întinderi musculare;
• Noțiuni de medicină legală;
• Moartea subită la sportivi.

MERCK
E D I T, I A A X V I I I - A

ISBN: 978-973-571-688-2
13 x 19 cm  3024 pagini  249,90 lei

Punctul de plecare pentru o evaluare de succes.
De peste 100 de ani, Manualul Merck este cartea medicală cea mai utilizată în întreaga lume. Această nouă carte Merck, 88 de simptome frecvente, este un ghid practic
şi concis, care permite specialiştilor din sănătate să evalueze cu acurateţe un pacient,
pentru a-i aplica tratamentul necesar ameliorării simptomelor. Suficient de mic pentru
a încăpea în buzunarul halatului, ghidul este organizat alfabetic, astfel încât cititorul
să găsească uşor informaţia dorită.
Descrierea clară şi completă a acestor simptome este ideală atât pentru studenţi şi
pentru asistente medicale, cât şi pentru medicii care doresc să-şi reîmprospăteze anumite cunoştinţe.

ISBN: 606-587-014-5

13 x 19 cm  704 pagini  99,00 lei
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DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT

TAYLOR. MANUAL DE DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL

REPERTOAR DE SIMPTOME

Autor: Paul M. Paulman
ISBN: 978-606-587-304-9
13 x 20 cm  536 pagini  79,90 lei
Semne și simptome în diagnosticul contracronometru
Medicii se confruntă de multe ori cu provocarea de a diagnostica
pacienții pe baza acuzelor sau a îngrijorărilor nediferențiate și uneori
confuze. Taylor. Manual de diagnostic diferențial este instrumentul
ideal în procesul de diagnosticare a pacienților.
Lucrarea cuprinde mai mult de 140 de capitole care prezintă simptomele și diagnosticul specific pentru afecțiunile tuturor organelor,
dar și o analiză detaliată a testelor de laborator și a examenelor
imagistice. Fiecare capitol servește ca o sursă de informare de sine
stătătoare concisă, clară și ușor de citit.

Autori: Keith Hopcroft și Vincent Forte
ISBN: 978-973-571-899-2
16,5 x 23,5 cm  456 pagini  64,90 lei
O carte esențială pentru toți medicii de familie, dar și pentru
studenții la medicină și asistenții medicali.
 Analizează peste 100 de simptome întâlnite în practica medicală
curentă;
 Prezintă manifestările clinice, diagnosticul diferențial și posibilele
investigații pentru toate simptomele;
 Recomandată de Societatea Națională de Medicina Familiei.
„Este singura carte pe care aș vrea să o am în cabinetul de consultație.”
London Calling

DIAGNOSTICUL CLINIC ÎN AMBULATORIU
Autori: Sever Cristian Oană, Ion Victor Bruckner, Adriana Gurghean
ISBN: 978-606-587-428-2
13 x 20 cm  736 pagini  89,90 lei
Scopul acestei cărţi este de a oferi medicului care lucrează izolat în ambulatoriu posibilitatea de a
stabili un diagnostic clinic cât mai precis, cu mijloace tehnice reduse şi în condiţiile în care vede rar
anumite tipuri de boală. Medicina modernă este atât de diversă şi de complexă încât cei mai mulţi
medici au pierdut viziunea de ansamblu asupra bolii şi suferinţei. Confruntaţi cu o suferinţă din
afara specialităţii lor, trebuie, cu ajutorul acestei cărţi, să se poată orienta şi să stabilească cu oarecare acurateţe un diagnostic care să-i dea pacientului şansa să ajungă unde trebuie. Pentru medicii
de familie aceasta este pâinea de zi cu zi, iar de multe ori, din cauza izolării geografice, trebuie să
poată iniţia ei înşişi tratamentul care salvează bolnavul. De asemenea, cartea poate fi un excelent
instrument de învăţare pentru medicii rezidenţi, deoarece nu este o simplă listă de diagnostice
diferenţiale.
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DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT

Nou!

LANGE
MEDICINĂ DE FAMILIE
MANUAL DE TRATAMENT
ȘI PROFILAXIE ÎN AMBULATORIU
Autori: Mindy A. Smith, Leslie A. Shimp, Sarina Schrager
ISBN: 978-606-587-195-3
13 x 20 cm  1340 pagini  199,90 lei
Această carte este concepută ca o sinteză și abordează suferințele în forma în care se prezintă ele în viața reală, adică neclar, inconsistent și, deci,
cu riscul de a induce confuzii în mintea medicului. Suprapunerile și mimarea acelorași simptome de către boli diverse necesită o judecată clară și
o atenție susținută din partea medicului. Așadar, diagnosticul diferențial
rămâne instrumentul cel mai eficient al medicului.
De cele mai multe ori, cărțile medicale sunt organizate pe baza sistemelor
de organe, dar lucrarea de față este structurată în funcție de prezentările
tipice ale pacientului la cabinetul medicului de familie. Algoritmii de diagnostic și tratament pot fi accesați rapid. Datele de tratament prezentate
sunt practice, specifice, inclusiv dozarea medicamentelor, efectele secundare și interacțiunile importante cu alte medicamente.
Lucrarea se adresează studenților mediciniști, medicilor rezidenți, medicilor de familie, dar și altor profesioniști din domeniul asistenței medicale
în ambulatoriu.

PSIHOCARDIOLOGIE
Autori: Ioan-Bradu Iamandescu,
Crina Julieta Sinescu
ISBN: 978-606-587-367-4
16,5 x 23,5 cm
368 pagini  49,90 lei

REGLAREA EMOȚIONALĂ
ȘI IMPORTANȚA EI CLINICĂ

AJUTĂ-TE SINGUR
SĂ ÎMBĂTRÂNEȘTI FRUMOS

Autor: Radu Vrasti
ISBN: 978-606-587-370-4
13 x 20 cm
176 pagini  26,90 lei

Autor: Radu Vrasti
ISBN: 978-606-587-419-0
13 x 20 cm
496 pagini  34,90 lei
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GHIDURI PRACTICE

DATE MEDICALE ESENȚIALE

Un ghid de buzunar util în practica de zi cu zi
Autor: Marc S. Sabatine
ISBN: 978-606-587-303-2
9,85 x 17 cm  352 pagini  79,90 lei
Volumul de față oferă informații cu privire la cele mai frecvente probleme întâlnite în practica zilnică,
esențiale pentru a trata pacienții în mod eficient și rapid.
Lucrarea cuprinde 10 secțiuni care acoperă ariile medicinei, atingând punctele esențiale: cardiologie,
pneumologie, gastroenterologie, nefrologie, hematologie-oncologie, boli infecțioase, endocrinologie,
reumatologie, neurologie, probleme chirurgicale, obstetrico-ginecologice și oftalmologice.
Unic în această carte este faptul că această a cincea ediție aduce mai multe îmbunătățiri: actualizarea
fiecărui subiect, fotomicrografii suplimentare și adăugarea mai multor subiecte noi (de exemplu, tratamentul şocului anafilactic, abordarea problemelor nutriționale la pacientul spitalizat, efectele secundare
ale chimioterapiei și tratamentul febrei la o persoană care a călătorit recent). Apare o nouă secțiune,
în care specialiștii medicali din afara ariei medicinei interne oferă informații de specialitate în ceea ce
privește stabilirea unui diagnostic diferențial pentru prezentarea cu simptome comune și inițierea unei
evaluări, în așteptarea apelării la o consultație.

ECG. TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII
Peste 200 de trasee ECG, exemple clinice, numeroase studii de caz.
În curând!

Electrocardiografia are o importanță clinică vitală și, de aceea, trebuie înțeleasă de toți medicii.
Această lucrare este un manual popular și practic pentru cei care doresc o înțelegere aprofundată a interpretării ECG, în special pentru practica medicală clinică de zi cu zi. Rezumă conceptele de bază și ajută la
integrarea acestor concepte în interpretarea corectă a electrocardiogramei. Principala forță a acestei cărți
este capacitatea autorului de a simplifica concepte complexe și de a folosi ilustrații de înaltă calitate pentru a învăța cititorii cum să interpreteze o electrocardiogramă pentru a-i ajuta la luarea deciziilor clinice.
Se adresează studenților la medicină, medicilor rezidenți, dar și medicilor, indiferent de specialitate.

Autor: Malcom S. Thaler
ISBN: 978-606-587-303-2
16,5 x 23,5 cm
360 pagini  Preț indisponibil
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_ GHID DE INFORMARE RAPIDA _
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POCKET ECG

ECG ÎN 10 ZILE

Autor: Bruce Shade
ISBN: 978-606-587-270-7
11 x 18 cm  160 pagini  49,90 lei

Autor: David R. Ferry
ISBN: 978-606-587-196-0
21,5 x 27,5 cm  640 pagini  149,90 lei

MEDICINĂ INTERNĂ
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MEDICINĂ INTERNĂ

Cărți sub coordonarea Dr. CAMELIA DIACONU, Medic primar
Nou!

PRACTICA MEDICALĂ PENTRU STUDENȚII
LA MEDICINĂ. CAZURI CLINICE
Coordonatori: Camelia Cristina Diaconu, Mihnea-Alexandru Găman
16,5 x 23,5 cm  192 pagini  29,90 lei
Această carte este un proiect comun al studenților membri ai Societății Studenților în Medicină din București și totodată membri ai secției naționale române a Uniunii Medicale Balcanice. Cartea reprezintă o
colecție “proaspătă” de cazuri clinice de diverse specialități, care au ca prim autor un student. Sunt cazuri
clinice pe care studenții le-au întâlnit în cursul stagiilor de practică medicală în diverse clinici universitare din
București și care le-au pus la încercare raționamentul clinic, i-au provocat să integreze teoria cu practica,
să înțeleagă limitele medicinei și problemele potențiale, necesitatea folosirii în mod potrivit a resurselor pe
care medicul le are la îndemână, să facă diferența dintre un translator de cuvinte și un interpret al sensurilor.

CAZURI CLINICE PENTRU
BIBLIOTECA STUDENȚILOR
LA MEDICINĂ

DE LA SIMPTOM
LA DIAGNOSTIC
ÎN MEDICINA INTERNĂ

DE LA SIMPTOM
LA DIAGNOSTIC
ÎN PRACTICA MEDICALĂ

EXPLORĂRI FUNCȚIONALE
ÎN MEDICINA INTERNĂ

Coordonatori: Camelia Diaconu,
Mihnea-Alexandru Găman
ISBN: 978-606-587-429-9
16,5 x 23,5 cm
192 pagini  34,90 lei

ISBN: 978-606-587-365-0
16,5 x 23,5 cm
152 pagini  29,90 lei

ISBN: 978-606-587-405-3
16,5 x 23,5 cm
336 pagini  39,90 lei

ISBN: 978-606-587-417-6
16,5 x 23,5 cm
520 pagini  59,90 lei

Această colecție de cazuri
clinice din activitatea Clinicii de
Medicină Internă și Gastroenterologie a Spitalului Clinic de Urgență București reiterează faptul
că fiecare pacient are propriile
particularități clinice, propriile
nuanțe patologice, care ies în
afara tiparelor medicale și care
impun tratament individualizat.
Abordarea „one size fits all” în
medicină lasă locul pe zi ce trece
medicinei personalizate.

Stabilirea unui diagnostic corect
și complet este unul dintre cele
mai dificile procese medicale. Cea
mai eficientă metodă prin care
generațiile viitoare de medici pot
învăța să parcurgă acest proces se
bazează pe exemple din viaţa reală, de zi cu zi. Volumul cuprinde
35 de prezentări de cazuri clinice
ale unor bolnavi cu patologie
diversă şi complexă, care au fost
diagnosticaţi şi trataţi în clinicile şi
în spitalele din România.

Această carte reprezintă o colecţie de cazuri clinice redactate
de studenţi ai Universităţii de
Medicină şi Farmacie „Carol
Davila”, Bucureşti, membri ai
Societăţii Studenţilor în Medicină
din Bucureşti (SSMB). Este un
ghid clinic oferit de colegii mai
mari pentru toţi studenţii aflaţi
la debutul stagiilor clinice şi nu
numai.

www.medlibris.ro

O lucrare utilă în practica de zi cu zi
Volumul își propune să faciliteze
stabilirea diagnosticului, spre beneficiul pacientului. Se va dovedi
o lectură plăcută și extrem de folositoare pentru toți cei care sunt
interesați să țină pasul cu cele mai
importante explorări funcționale
din medicina internă și din specialitățile derivate.
Ilustrațiile din volum sunt disponibile la o calitate superioară pe site-ul www.medlibris.ro,
de unde pot fi descărcate gratuit.

PEDIATRIE/CADRE MEDII

În curând!

CONSULTUL PEDIATRIC EXPLICAT ÎN 5 MINUTE
Autor: M. William Schwartz
18 x 21,5 cm  1150 pagini  Preț indisponibil

Ediția a VI-a

Consultul pediatric explicat în 5 minute descrie sistematic mai mult de 470 de afecţiuni şi situaţii
particulare întâlnite în practica pediatrică. Sunt discutate atât bolile „clasice“ ale copiilor, cât şi
diverse aspecte legate de evoluţia de la naştere până la adolescenţă şi etapa de tânăr adult (cum
ar fi contracepţia, abuzul de substanţe, abuzul fizic sau sexual etc.). Diagnosticele sunt prezentate
în ordine alfabetică, ceea ce uşurează consultarea ţintită şi rapidă a aspectelor de interes pentru
cititor. În cadrul fiecărui capitol, informaţiile sunt redate într-o manieră care îmbină stilul schematic (uşor de urmărit vizual) cu rigurozitatea caracteristică tratatelor de specialitate. Medicul poate
regăsi, în nu mai mult de 5 minute de lectură, toate aspectele esenţiale, necesare nu doar pentru
stabilirea corectă a fiecărui diagnostic, ci şi pentru intervenţia terapeutică imediată şi pentru
monitorizarea ulterioară pe termen lung a pacienţilor.

TRATAT DE PEDIATRIE

În curând!

Coordonator: Prof. dr. Florea Iordăchescu
16,5 x 23,5 cm  800 pagini  Preț indisponibil
Elaborarea unui nou tratat de pediatrie în România, scris de autori români, este mai mult decât
necesară – este binevenită și adecvată; este şi posibilă, dacă ţinem seama de valoarea şi experienţa
autorilor şi de posibilităţile actuale de informare ştiinţifică. Vorbim de specialişti din aproape toate
centrele universitare medicale din ţară, cu pregătire profesională şi ţinută academică remarcabile.
Toate acestea creează premisele pentru o lucrare de valoare, unitară, bine coordonată, al cărei cuprins este axat pe tematica de pregătire a medicilor specialişti şi primari din specialitatea de pediatrie.
Cartea se adresează, de fapt, tuturor celor care resimt nevoia de informare corectă, completă, filtrată
prin experienţa clinică de excepţie a autorilor.

COMPENDIU DE PEDIATRIE
Autori: Adrian Georgescu, Ioana-Alina Anca
ISBN: 978-973-571-946-3
13 x 20 cm  928 pagini  59,90 lei

Copertăă în lucru

COMPENDIU DE PEDIATRIE
PENTRU CADRE MEDII

GHID PRACTIC DE NURSING
ÎN PEDIATRIE

Autori: Edward Alan Glasper,
Gillian McEwing, Jim Richardson
ISBN: 978-973-571-768-1
10 x 18 cm  992 pagini  59,90 lei

Autori: Keith Hopcroft și Vincent Forte
ISBN: 978-606-587-336-0
10,7 x 17 cm  480 pagini  74,90 lei
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ASISTENȚI MEDICALI

BIOFIZICĂ ȘI
IMAGISTICĂ
MEDICALĂ
PENTRU ASISTENȚI
MEDICALI
SSuport de curs
A
Autor:
Profesor gradul I Hary Hârlăuanu
ISBN: 978-606-587-430-5
IS
113 x 20 cm  120 pagini  24,90 lei
Volumul „Biofizică și imagistică medicală pentru asistenți medicali” este destinat elevilor școlilor sanitare postliceale și personalului mediu din
sistemul sanitar.
Biofizica este o știință cu caracter interdisciplinar care studiază procesele și fenomenele dintr-un organism viu și stabilește legi între diferite mărimi
fizice, interferând cu biologia, fizica, chimia și matematica. Lucrarea de față ajută la fixarea și aprofundarea noțiunilor de bază din domeniul
biofizicii, favorizând înțelegerea unor procese fiziologice și farmacologie din organismul uman. Mai mult decât atât, cititorii vor asimila cunoștințele
generale și vor deprinde calitățile de care au nevoie în cadrul activității practice de măsurare, control și verificare în laborator. Vor învăța cum să
lucreze cu o serie de aparate și vor fi la curent cu erorile care pot să apară în timpul pregătirii probelor.

PUERICULTURĂ ȘI PEDIATRIE
PENTRU ASISTENȚI MEDICALI

GERIATRIE ȘI GEROPATOLOGIE
PENTRU ASISTENȚI MEDICALI

Autor: Mihaela Vasile
ISBN: 978-606-587-046-8
13 x 20 cm
336 pagini  29,90 lei

Autor: Monica Moldoveanu
ISBN: 978-973-571-994-4
13 x 20 cm
144 pagini  24,90 lei
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ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE PROFILAXIA ȘI CONTROLUL
INFECȚIILOR. GHID PENTRU
PENTRU ASISTENȚI MEDICALI
ASISTENȚI MEDICALI
Autori: Monica Moldoveanu,
Marius Niculescu
ISBN: 978-606-587-318-6
13 x 20 cm
208 pagini  24,90 lei

Autor: Vinice Thomas
ISBN: 978-606-587-062-8
13 x 20 cm
272 pagini  32,90 lei

ASISTENȚI MEDICALI

VIRUSOLOGIE,
BACTERIOLOGIE ȘI
PARAZITOLOGIE
PENTRU
ASISTENȚI MEDICALI

Autor: Monica Moldoveanu
ISBN: 978-606-587-048-2
13 x 20 cm  184 pagini  29,90 lei
Medicina este un domeniu aflat într-o continuă schimbare, prin experienţa clinică şi studiile care lărgesc mereu orizontul de cunoaştere.
Cartea de faţă îi oferă viitorului asistent medical oportunitatea însuşirii unor noţiuni de bază din domeniul medicinei de laborator, la care se adaugă
modalităţile de prevenire şi de combatere a bolilor infecţioase, precum şi posibilităţile actuale de tratare a acestora.
Lucrarea comprimă şi integrează informaţii importante din domeniul virusologiei, bacteriologiei, parazitologiei, micologiei şi imunologiei, fiecare
dintre aceste ramuri cunoscând o dezvoltare independentă remarcabilă în ultimele decenii.
Întregul material respectă programa de pregătire a asistenţilor medicali, adresându-se tuturor elevilor şcolilor sanitare, indiferent de specialitate.

SEMIOLOGIE MEDICALĂ
PENTRU ASISTENȚI MEDICALI
Autori: Monica Moldoveanu,
Mihaela Vasile
ISBN: 978-606-587-012-3
13 x 20 cm
224 pagini  29,90 lei

AUTISMUL ȘI SINDROMUL
ASPERGER – GHID PENTRU
AISTENȚI MEDICALI
Autor: Christopher Barber
ISBN: 978-606-587-059-8
13 x 20 cm
288 pagini  37,90 lei

OFTALMOLOGIE PENTRU
ASISTENȚI MEDICALI

CARTEA ASISTENTULUI DE
MEDICINĂ DENTARĂ

Autori: Monica Moldoveanu,
Adrian Moldoveanu
ISBN: 978-606-587-064-2
13 x 20 cm
136 pagini  22,90 lei

Autor: Kathryn Porter
ISBN: 978-606-587-063-5
13 x 20 cm
128 pagini  19,90 lei
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CADRE MEDII/FARMACOLOGIE

MEDICINĂ INTERNĂ PENTRU CADRE MEDII
Autor: Corneliu Borundel
ISBN: 978-973-571-925-8
16,5 x 23,5 cm  952 pagini  74,90 lei
Rod al colaborării unui prestigios colectiv de autori (medici de diferite specialităţi), a cărui coordonare a fost asigurată de medicul Corneliu Borundel, manualul este circumscris sarcinii de bază
a cadrului medical cu pregătire medie, de asigurare a condiţiilor optime de îngrijire a bolnavului
(îngrijirea medicală propriu-zisă, atribuţiile igienico-sanitare, organizatorice, educative şi gospodăreşti), insistând asupra necesităţii ca acesta să-şi însuşească, cât mai profund şi mai rapid,
cunoştinte şi practici de specialitate şi să-şi manifeste receptivitatea faţă de ştiinţă şi faţă de nou.

FARMACOLOGIE PENTRU MEDICINA DENTARĂ
Autor: Oana Andreia Coman
ISBN: 978-606-587-291-2
16,5 x 23,5 cm  328 pagini  49,90 lei
În elaborarea acestei lucrări, autorul a avut în vedere în primul rând prezentarea noțiunilor de bază în farmacologie – noțiuni de farmacocinetică și farmacodinamie, a principalelor clase de substanțe medicamentoase, a indicațiilor, a reacțiilor adverse și a contraindicațiilor acestora.
S-a urmărit, însă, și abordarea acestor noțiuni în funcție de specificul activității medicale desfășurate în
domeniul stomatologiei. Întrucât în stomatologie se utilizează preponderent unele categorii de medicamente – anestezice locale și generale, analgezice, antiinflamatoare, fluoruri, antibiotice, antivirale, antifungice,
antiseptice și dezinfectante – s-a realizat o prezentare țintită a particularităților acestora.
Deoarece la nivelul cavității bucale se întâlnesc adesea reacții adverse produse de o serie de medicamente
administrate cronic, s-a avut în vedere menționarea acestora, astfel încât viitorul practician să le cunoască,
să le poată identifica și eventual trata.

GHID DE FARMACOLOGIE PENTRU
ASISTENȚI MEDICALI ȘI ASISTENȚI DE FARMACIE
Autori: Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihăilescu
ISBN: 978-973-571-979-1
16,5 x 23,5 cm  392 pagini  59,90 lei
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CURSURI & DICȚIONARE

ANATOMIA OMULUI vol. I + vol. II
Autor: Victor Papilian
ISBN vol. I: 978-973-571-690-5; ISBN vol. II: 978-973-571-691-2
21 x 29,7 cm  656 pagini  140,00 lei
Familiaritatea cu care studenţii vorbesc despre această carte – pe care o numesc simplu „Papilian” – se datorează
explicaţiilor simple şi clare, precum şi bogatei iconografii ce însoţeşte textul. Această nouă ediţie, revizuită şi
îngrijită exemplar de prof. univ. dr. Ion Albu, urmăreşte linia clasică a tratatului scris de profesorul Victor Papilian,
dar actualizează terminologiile conform Nomenclaturii Anatomice Internaţionale, constituindu-se într-o lectură
necesară nu doar pentru studentul la medicină generală şi stomatologie, ci şi pentru acei chirurgi care vor să-şi
împrospăteze cunoştinţele de anatomie.

În curând!

BOLILE IMUNE ALE TIROIDEI
Coordonator: Dan Perețianu
16,5 x 23,5 cm  500 pagini  Preț indisponibil

Abordând un subiect de interes general, lucrarea este o prezentare complexă a problemelor de diagnosticare
a unor categorii de boli tiroidiene, bolile imune, dar şi de înţelegere a mecanismelor care duc la instalarea
afecţiunilor de acest tip. Frecvenţa bolilor tiroidiene în rândul populţiei este extrem de mare, adesea la nivelul
tiroidei putând coexista mai multe afecţiuni, fiecare boală având anticorpii ei specifici care participă la stabilirea diagnosticului şi la iniţierea tratamentului adecvat. Discutând cele mai noi abordări legate de problematica acestor tipuri de boli tiroidiene, o astfel de carte devine extrem de utilă atât publicului de specialitate
(studenţi, cadre didactice), cât şi celor care vor să afle cele mai noi informaţii despre afecţiunea cu care se
confruntă. De asemenea, volumul vine şi cu o serie de cazuri clinice ale unor boli rare, însoţite de fotografii
inedite care dau originalitate întregului demers.
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168 pagini  29,90 lei

Autor: Daniela Neagoș
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