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MEDICINĂ
Andreea FLEANCU
Gabriela SECHEL

Mihai BURLIBAŞA
Oleg DOBROVOLSCHI
Marilena DINCĂ
Tatiana DOBROVOLSCHI
Lazar ONISÂI
Lorelai SFARGHIU
Ruxandra SFEATCU
Gabriela TĂNASE

Anatomia omului
PereŃii şi viscerele toracelui

Ghid practic pentru asistentele de medicină dentară. Vol.1
978-973-598-905-7
978-973-598-906-4 Vol.1

Prin aceasta publicaŃie s-a realizat un „ghid practic” în ceea ce
priveşte „aspecte teoretice şi practice privind igiena, asepsia,
antiespsia în medicina dentară”.

978-973-598-992-7

Lucrarea tratează subiecte ca pereŃii toracelui, anatomia
aparatului respirator, mediastinul, cordul. Descrie cu
predominenŃă
aspectele
morfologice
viscerale,
sistematizează coerent noŃiunile pentru a facilita înŃelegerea
şi memorarea lor, dar şi pentru a fi utile în practica medicală
curentă.

Gheorghe COMAN
Camelia DRĂGHICI
Nicuşor BIGIU
Mihaela BADEA
Codrut CIUREA

Petru IFTENI
Livia łĂRAN
Elemente de diagnostic şi tratament în
tulburările depresive

Biochimie ilustrată
Cartea cuprinde descrierea unor procese biochimice preferenŃial
sub formă iconografică şi sporadic sunt prezentate descrieri ale
principalelor caracteristici ale proceselor biochimice. Pentru
înŃelegerea fenomenelor la sfârşitul acesteia este prezentat un
glosar în care sunt explicate principalele cuvinte sau expresii de
care studentul are nevoie. Cartea este un suport de curs care
poate fi completat manual sau computerizat în timpul expunerii
sau pe baza bibliografiei.

Cartea tratează aspecte privind diagnosticul şi tratamentul
actualizat al tulburărilor depresive
978-973-598-909-5
978-973-598-969-9

Cinel MALIłA
Madalina Adriana MALIłA

Daniela DIACONESCU

Ghid practic
Pentru asistentele de medicină dentară. Vol;.2

Genetica umană
Lucrarea abordează genetica umană, făcând referire la acizii
nucleici,
gena,
transmiterea
informaŃiilor
ereditare,
variabilitatea genetică, precum şi consultul şi sfatul genetic.

Lucrarea se prezintă sub forma unui ghid practic în ceea ce
priveşte aspectele teoretice şi practice privind igiena,
asepsia, antiespsia în medicina dentară.
978-973-598-905-7
978-973-598-907-1.Vol.2

978-973-598-975-0
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Angela MĂRCULESCU
Ethnopharmacology
Interface between Bio Foods and Phytomedicines
Cartea conŃine informaŃii privind stadiul actual al cercetărilor în
domeniul plantelor medicinale şi aromatice, produse de tip
bioaliment – fitomedicament.

978-973-598-911-8

Patrizia RESTANI
Mihaela BADEA
Healthy nutrition and Public Health
Book of Abstracts
IC HNPH 2011
Lucrarea abordează domenii teoretice aplicate de medicină,
nutriŃie, chimie analitică, controlul alimentelor şi legislaŃii din
domeniul siguranŃei alimentelor.
978-973-598-896-8

Ioan SCÂRNECIU
Sorin LUPU
Camelia SCÂRNECIU
DisfuncŃii sexuale masculine
Autorii încearcă să expună în această lucrare o sinteză a
aspectelor importante şi practice despre sexualitatea
masculină.

978-973-598-884-5
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