
tak, chcę zamówić prenumeratę miesięcznika Praktyka Lekarska
Wypełnij zamówienie lub skontaktuj się z działem prenumeraty tel. 22 822 20 16, prenumerata@2eurosys.pl

 Zamawiający

 dane do faktury

Firma

Imię i nazwisko

Telefon/Faks E-mail

Adres do wysyłki

Liczba zamawianych egzemplarzy Od kiedy (miesiąc)

Firma

NIP

Adres do faktury

Kwota                           zł (w tym 5% VAT)

Data: Podpis i pieczątka:

Mie sięcz nik „Prak ty ka
Le kar ska” jest skie ro wa -
ny do le ka rzy ro dzin nych,
le ka rzy pro wa dzą cych
pry wat ną prak ty kę oraz
do me ne dże rów służ by
zdro wia. Ma ga zyn za wie -
ra in for ma cje z za kre su
no wych me tod dia gno -
stycz nych i współ cze -
snych tech nik le cze nia w
kon kret nych jed nost kach

cho ro bo wych. Znaj dą tu Pań stwo no tat ki o naj now -
szych le kach oraz in te re su ją ce opi nie spe cja li stów do -
ty czą ce bie żą cych zmian praw nych.

Ze szyt spe cja li stycz ny sta no wi ob szer -
ne, mo no gra ficz ne opra co wa nie kon -
kret ne go pro ble mu te ra peu tycz ne go lub
mo no gra fie pro duk tów far ma ceu ty -
czych. For my za war to ści me ry to rycz -
nej: ar ty ku ły, opi sy przy pad ku, wy wiad,

ba da nia. Wy da je my rów nież ze szy ty mo no te ma tycz ne
– na kon kren te za mó wie nie, na wy łącz ność, ze wska -
za niem pro ble mu i au to rów tek stów. 

faksem ☎ 022 822 20 16✉

Wydawnictwo eurosystem
ul. Wawelska 78 ap. 30 
02-034 Warszawa

listownie

Upoważniam Państwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczam, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania faktury VAT. Wyrażamy zgodę na zamieszczenie
naszych danych w bazie Wydawnictwa i wykorzystywanie ich w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronę danych osobowych, Dz.U.Nr 133 poz.
8331 z możliwością wglądu do swoich danych oraz do ich aktualizowania) oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (Dz.U.Nr. 144 poz. 1204).

 roczna 66 zł

 Wypełnione zamówienie wyślij:

(5,50 zł za egzemplarz)

Zamów przez internet  www.eurosys.pl

2,47
Punkty edukaCyjne
• 20 punk tów – za na pi sa nie i opu bli ko wa nie ar ty ku łu w fa cho -

wym cza so pi śmie me dycz nym in dek so wa nym m.in. przez In dex
Co per ni cus

• 5 punk tów za ty tuł (mak sy mal nie 10 punk tów) – za in dy wi du -
al ną pre nu me ra tę fa cho we go cza so pi sma me dycz ne go in dek -
so wa ne go m.in. przez In dex Co per ni cus (po twier dze nie przez
wy daw cę lub do wód opła ce nia pre nu mera ty)

Index COPernICus

PRAKTYKA LEKARSKA
Miesięcznik dla lekarzy i menedżerów POZ


