
 

OFERTA WYDAWNICZA 
 
Dotyczy publikacji: 

 

 

„Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.  

Wybrane zagadnienia” wyd. I, kwiecień 2014  

pod redakcją: prof. dr hab. Macieja Kaczmarskiego  

                     & dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek  

format 165 x 230 mm, objętość 576 str., oprawa miękka 

      Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia – pierwszy na 

polskim rynku wydawniczym podręcznik, w którym treści dostosowane są do standardów 

kształcenia studentów pielęgniarstwa. Publikacja składa się z trzech części. 

      Pierwsza część – przedstawia problemy zdrowotne populacji wieku rozwojowego. 

      Druga część omawia zagadnienia dotyczące wybranych chorób wieku rozwojowego. 

      Trzecia część publikacji to wybrane zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży.  

Każdy rozdział zawiera opis postępowania pielęgniarskiego w wybranych chorobach, 

zaburzeniach i stanach zdrowia populacji wieku rozwojowego. Uwzględniono specyfikę  

danej choroby, jej rozpoznanie, leczenie, wybrane diagnozy i interwencje pielęgniarskie. 

      Poszczególne rozdziały podręcznika zostały napisane przez specjalistów – lekarzy, 

pielęgniarki, psychologa, pedagoga i dietetyczkę. 

Wiedza zawarta w omawianej publikacji jest praktyczna, napisana zrozumiałym językiem, 

zagadnienia są zebrane i usystematyzowane w 55 tabelach, zobrazowane 59 rycinami                

i 9 fotografiami. 

      Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunku pielęgniarstwo, 

pielęgniarek pracujących na oddziałach dla dzieci, w środowisku nauczania i wychowania oraz 

w podstawowej opiece zdrowotnej.  

     Treści zawarte w podręczniku mogą być przydatne dla innych osób sprawujących 

profesjonalną opiekę w procesie terapii dzieci. 

Ważnym atutem tej publikacji jest jej zakres tematyczny, który stanowi o statusie 

podręcznika jako podstawowego do nauki przedmiotu pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. 

                                                                           cena 1 szt. 74,50 zł 
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Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach”           

wyd. V, wrzesień 2014  

autorzy: prof. dr hab. Jacek Wysocki & dr n. med. Hanna Czajka 

objętość 332 str., format 148 x 210 mm 

Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach - założeniem tej 

publikacji jest wsparcie lekarza w podejmowaniu i rozwiązywaniu 

trudniejszych decyzji w codziennej pracy z pacjentem.             

      Dotychczasowe wydania (cztery) spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem 

wśród grupy docelowej, którą stanowią lekarze, ale również wśród pielęgniarek pracujących 

w punktach szczepień. Nie można pominąć także licznych zapytań o publikację ze Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznych. 

      Omówione w książce zagadnienia obejmują wątpliwości pojawiające się najczęściej 

podczas realizacji szczepień, są uaktualnione oraz poszerzone o nową tematykę i pytania. 

Liczne zapytania lekarzy, pielęgniarek i pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 

świadczą o dużym zainteresowaniu tematyką oraz formą jej opracowania. 

      W obecnym wydaniu, lekarz czy pielęgniarka, znajdą odpowiedzi na szereg pytań. 

Zagadnienia zaprezentowane w książce są zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Autorzy 

poszerzyli bieżące wydanie o nowe, przydatne w codziennej praktyce lekarskiej informacje.     

      Wydanie V zawiera 775 pytań i odpowiedzi. 

 Cena 1 szt. 54,00 zł 
Gdzie kupować & zamawiać 

1. Księgarnia internetowa Naszego Wydawnictwa (koszyk zakupów) www.help-med.pl 
2. Księgarnie medyczne – adresy podane w zakładce Księgarnie www.help-med.pl). 
3. Przedpłata na konto – koszty wysyłki opłaca zamawiający.  

Konto nr 67 1500 1142 1211 4006 6920 0000 

1. wpłata za 1 szt. Pediatria i pelęgniarstwo 74, 50 + 13,00 zł (list polecony) = 87,50 zł  

2. wpłata za 1 szt. Szczepień w pytaniach i ...54, 00 + 8,50 zł (list polecony) = 62,50 zł  

3. wpłata za 1. + 2. Kwota 128,50 + 13,00 zł (list polecony/paczka) = 141,50 

Na blankiecie wpłaty proszę podać: imię, nazwisko oraz dane do faktury i wysyłki  

lub dane do faktury i wysyłki przesłać na e-mail: zamowienie@help-med.pl 

W przypadku zapłaty za zamówienie przy odbiorze do ceny książki zostanie doliczone 16,50 zł.  

Wydawnictwo Help-Med.”s.c. 
tel. 12 270 31 61 
(pon. – pt. 9-17) 
www.help-med.pl 

UWAGA! Przy zakupach powyżej 300 zł koszty wysyłki pokrywa 

Wydawnictwo (nie dotyczy przesyłek pobraniowych) 
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