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Opis produktu
Podręcznik Pediatria zawiera:
aktualny stan wiedzy oparty na wiarygodnych wynikach badań naukowych (EBM) i praktycznym doświadczeniu autorów;
pełny zakres pediatrii, w tym rozdziały dotyczące chirurgii dziecięcej, immunologii i genetyki klinicznej;
przejrzystą, ujednoliconą strukturę rozdziałów ułatwiającą uczenie się;
dwukierunkowy dostęp do informacji: po objawach klinicznych i jednostkach chorobowych na końcu każdego rozdziału krótkie
podsumowanie określane jako „Zapamiętaj”, obejmujące najważniejsze informacje dotyczące omawianego zagadnienia;
po zakończeniu wybranych rozdziałów krótkie testy pozwalające czytelnikowi na sprawdzenie nabytej wiedzy;
dodatkowe podrozdziały zawierające „Najczęściej zadawane pytania”, czyli pytania, które najczęściej zadają pacjenci lub rodzice;
opisy przypadków klinicznych ilustrujące przedstawiane zagadnienia i ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie;
odnośniki do aktualnego piśmiennictwa oraz linki dostępu do systematycznie uzupełnianych internetowych baz danych;
dostęp do biblioteki ponad 1000 zdjęć, filmów i plików dźwiękowych ilustrujących charakterystyczne objawy chorób oraz procedury
diagnostyczne i terapeutyczne.
Czytając kolejne rozdziały Pediatrii, po każdym wersie, zdaniu i akapicie widać doświadczenie autorów, poparte wiedzą i praktyką, a
także umiejętnością przekazywania szczególnie trudnych zagadnień w zrozumiały i przejrzysty sposób.
Wysoko oceniam walory tego podręcznika i jestem pewna, że taką opinię wyrażą również lekarze przygotowujący się do egzaminu
specjalistycznego z pediatrii lub inni specjaliści chcący sobie przypomnieć różne problemy z zakresu
profilaktyki, diagnostyki czy leczenia dzieci.
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Z recenzji prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresy Jackowskiej,
Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii
Niniejsza publikacja to nowoczesny i wszechstronny podręcznik pediatrii, doskonale zredagowany pod kątem praktycznej przydatności
dla lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne lub specjalisty poszukującego praktycznej i aktualnej wiedzy potrzebnej w
codziennej pracy. Przejrzystość podręcznika zwiększa duża liczba algorytmów, tabel, ilustracji i schematów. Unikatową wartość mają
także materiały dodatkowe dostępne dla zarejestrowanych czytelników.
Z recenzji prof. dra hab. n. med. Jacka Wysockiego,
Konsultanta województwa wielkopolskiego w dziedzinie pediatrii
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW MULTUMEDIALNYCH
Z materiałów multimedialnych można korzystać on-line po zalogowaniu i wprowadzeniu indywidualnego kodu (kod zdrapkowy znajduje
się na III stronie okładki książki) zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej.
1. Rejestracja
Nowy użytkownik musi się zarejestrować na stronie www.pediatria.wuj.pl.
Do rejestracji należy podać następujące dane:
• Adres e-mail.
• Hasło (minimum 6 znaków).
• Imię i nazwisko.
• Numer legitymacji studenckiej lub prawa wykonywania zawodu.
• Zaznaczyć klauzulę dotyczącą praw autorskich.
• Zaznaczyć klauzulę dotyczącą RODO
Wszystkie pola są obowiązkowe!
Formularz należy zatwierdzić, klikając na ikonę „Zarejestruj się”.
2. Logowanie
Logujemy się, używając jako loginu adresu e-mail i hasła podanego podczas rejestracji.
3. Dodawanie kodu
Po zalogowaniu w prawym górnym rogu ekranu widzimy dwa odnośniki:
• Zmień swoje dane – użytkownik może zmienić/zaktualizować dane podane podczas rejestracji.
• Dodaj nowy kod zdrapkowy – miejsce na wpisanie 14-cyfrowego kodu ze zdrapki umieszczonej na wewnętrznej stronie okładki książki.
4. Przeglądanie treści multimedialnych
Po wpisaniu prawidłowego kodu i kliknięciu przycisku „dalej” przechodzimy na stronę z materiałami. Rozwijamy menu z prawej strony i
klikamy folder z nazwą określonego tomu (Tom 1, 2 lub 3) i Rozdziału (Rozdział 1.1). Teraz wyświetlą się materiały multimedialne, które
po kliknięciu można przeglądać.
UWAGA! Kod ze zdrapki uprawnia do przeglądania zawartości WYŁĄCZNIE tego tomu, z którego pochodzi zdrapka.
Aby przejrzeć zawartość pozostałych tomów, należy w polu „Dodaj nowy kod zdrapkowy” wpisać kolejny kod.
Materiały multimedialne są prezentowane w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji zewnętrznych aplikacji.
Kod zdrapkowy jest osłonięty hologramem stanowiącym gwarancję oryginalności produktu. Hologram jest zabezpieczony przed
manipulacją – przy próbie odklejenia zostaje zniszczony.
Kod zdrapkowy umożliwia równoczesny dostęp do materiałów tylko na jednym stanowisku. Aby skorzystać z materiałów na innym
komputerze, należy się wylogować, a następnie zalogować na kolejnym stanowisku, używając tych samych danych.
Wszystkie materiały objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie
zabronione.
W razie problemów z kodem jednorazowym prosimy o kontakt z sprzedaz@wuj.pl.
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