NOWOŚĆ
Obowiązkowa pozycja w gabinecie każdego lekarzapołożnika i nowoczesnej położnej:

Naukowe podstawy standardu
organizacyjnego opieki okołoporodowej
Barbara Baranowska, Antonina Doroszewska,
Piotr Szynkiewicz;
wydanie I (2019), 200 stron, format B5.

Podręczniki zgodne z programem kształcenia CKPPiP:
Ordynowanie leków i wypisywanie recept
Iwona Dominiak, Dorota Kilańska, Aleksandra GaworskaKrzemińska; wydanie III (2017) uzupełnione o zestaw 100 pytań
testowych z odpowiedziami oraz przykłady sytuacji klinicznych;
324 strony, format B5.

Pielęgniarstwo geriatryczne
Robert Błaszczak, Iwona Dominiak, Anna Wojtczak.
Wydanie II (2017) uzupełnione o zestaw 100 pytań
testowych; 500 stron, format B5.

Specjalnie dla indywidualnych praktyk medycznych:
RODO w praktyce medycznej. Pytania i odpowiedzi.
Marek Koenner. Wydanie I (2019) ze wzorami dokumentów
oraz instrukcją ich wypełnienia; 150 stron; format B5.

Komplet podręczników e-MBA w ochronie zdrowia.
Wydanie 2017, autorzy: Beata Buchelt, Tadeusz Jędrzejczyk, Dorota Kilańska, Paweł Kalbarczyk, Marek Koenner,
Piotr Ławacz, Michał Marczak, Jacek Michalak, Janusz Strużyna, Jadwiga Suchecka, Piotr Szynkiewicz, Wacława Wojtala.

Formularz zamówienia (prosimy o przesłanie skanu pocztą elektroniczną: sekretariat@prometriq.pl)
Promocja cenowa obowiązuje do dnia 20 września 2019 r.
Nazwa firmy
(pieczęć)

Adres (miasto,
ulica i nr lokalu)
Nr NIP
Osoba
kontaktowa i nr
telefonu
Zamawiamy następujące publikacje:
Cena
detaliczna

Tytuł

Naukowe podstawy standardu organizacyjnego opieki
okołoporodowej 2019
Barbara Baranowska, Antonina Doroszewska, Piotr Szynkiewicz;
wydanie I (2019), 200 stron, format B5.

Upust

Cena
sprzedaży

79,80

25%
(mniej o
20 zł)

59,85

79,80

25%
(mniej o
20 zł)

59,85

126

25%
(mniej o
31 zł)

94,50

105

25%
(mniej o
26 zł)

78,75

Liczba egz.

Ordynowanie leków i wypisywanie recept
Iwona Dominiak, Dorota Kilańska, Aleksandra GaworskaKrzemińska; wydanie III (2017) uzupełnione o zestaw 100 pytań
testowych z odpowiedziami oraz przykłady sytuacji klinicznych;
324 strony, format B5.

Pielęgniarstwo geriatryczne
Robert Błaszczak, Iwona Dominiak, Anna Wojtczak.
Wydanie II (2017) uzupełnione o zestaw 100 pytań testowych;
500 stron, format B5.

RODO w praktyce medycznej. Pytania i odpowiedzi.
Marek Koenner; wydanie I (2019) ze wzorami dokumentów
oraz instrukcją ich wypełnienia; 150 stron; format B5.

Razem liczba zamówionych egzemplarzy
Koszt wysyłki – 12,30 zł za paczkę. W przypadku zamówienia powyżej 10 egz. wysyłka gratis. Do każdego zamówienia powyżej 10 egz.
dołączone zostaną nieodpłatnie podręczniki kursu e-MBA w ochronie zdrowia (oferta ważna do wyczerpania zapasów).

miejscowość i data

czytelne imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej

Formularz (skan) prosimy przesłać do 20 września 2019 r. na adres: sekretariat@prometriq.pl
Oferowane ceny promocyjne obowiązują pod warunkiem przekazania zlecenia do 20 września 2019 r. Po otrzymaniu zlecenia wystawimy fakturę
proforma. Książki zostaną wysłane bezpośrednio po zaksięgowaniu płatności. Zlecenia będą realizowane zgodnie z kolejnością nadesłanych zgłoszeń.
W razie wątpliwości lub zamówień nie uwzględnionych w formularzu prosimy o kontakt telefonicznie pod numerem 698 101 798.

