
wygodne grafiki dyżurów

źródło fachowej wiedzy

praktyczne kalendarium

Od ponad 25 lat towarzyszymy 
Państwu w trudnej pracy!
W wydaniu „Vademecum Pielęgniarki i Położnej” na rok 2023 pole-
camy następujące materiały:

•  K���������� – tabele dni na rok 2023, praktyczne grafiki dyżurów 
oraz słowniczek opisujący zagadnienia związane z endokrynologią.

•  P����������� – wpływ pandemii COVID-19 na wzrost depresji, biotyki 
jako panaceum na schorzenia XXI wieku, stwardnienie rozsiane u dzie-
ci, leczenie zatoki włosowej, rola witaminy D w profilaktyce i leczeniu 
COVID-19, epidemiologia zakażeń szpitalnych, dieta ketogeniczna.

•  K��������� – normy badań laboratoryjnych, schematy resuscytacji, 
odleżyny i ich klasyfikacja, podstawy odczytywania EKG, flora fizjo-
logiczna człowieka, słowniki antybiotyków, jednostek chorobowych, 
skrótów medycznych, wykazy leków przeciwbólowych i uspokajają-
cych oraz środków dezynfekujących i odkażających, opis samobada-
nia piersi, indeks masy ciała BMI, siatki centylowe, zaktualizowany 
kalendarz szczepień ochronnych oraz schematy anatomiczne.

Redakcja naukowa i konsultacje medyczne
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak (UM Białystok)
dr n. med. Waldemar Gołębiowski (USK Wrocław)

   terminarz książkowy
w formacie  12x16 cm

    kolorowy druk
   240 stron niezbędnej, 

fachowej wiedzy
   trwała i praktyczna 

oprawa szyto-klejona
   eleganckie oprawki 

foliowe w trzech 
kolorach (opcjonalnie)

      CENNIK

28,00 zł – za kalendarz 
(w zestawie dodatkowo:
kalendarzyk na biurko, 
notesik na adresy, długopis)
4,80 zł – za dodatkową, 
elegancką oprawkę 
z ekowinylu (w kolorze 
ciemnobrązowym, czarnym 
lub granatowym)
+ koszty przesyłki
(informacja na odwrocie ulotki)

Dziękujemy za zaufanie!Zapraszamy nowychKlientów!



•  Rabat przyznany na podstawie warto-
ści zamówienia i indywidualny rabat 
gwarantowany przyznany na podstawie 
udostępnionego Klientowi kodu rabato-
wego nie sumują się. Uwzględniany jest 
rabat korzystniejszy dla Klienta.

•  Zamówienia realizujemy następnego 
dnia roboczego od przyjęcia zamówienia 
lub wpłynięcia zapłaty na nasze konto 
– jeżeli w ciągu 7 dni od zamówienia 
nie otrzymacie Państwo przesyłki, pro-
simy o kontakt telefoniczny.

•  W nietypowych przypadkach (np. kilka 
faktur w jednej przesyłce) prosimy o skła-
danie zamówień telefonicznie.

•  Wszelkie reklamacje są rozpatrywa-
ne natychmiastowo pod warunkiem, 
że zostaną złożone telefonicznie lub 
mailowo. W większości przypadków nie 
ma potrzeby odsyłania uszkodzonych 
egzemplarzy do Wydawnictwa.

•  Gwarantujemy prawo zwrotu towa-
ru w okresie do 30 dni od daty dorę-
czenia przesyłki.

•  Gwarantujemy wszelkie prawa wynika-
jące z obowiązujących w Polsce aktów 
prawnych: ustawy o prawach konsu-
menta z dnia 30 maja 2014 r., ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektronicz-
ną z dnia 18 lipca 2002 r. z późn. zm., 
ustawy o ochronie danych osobowych 
z 29 sierpnia 1997 r. oraz rozporządze-
nia PE i rady UE 2016/679 z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych (RODO).

Pełna treść regulaminu sprzedaży wy-
syłkowej oraz polityki prywatności jest 
dostępna na stronie internetowej Wy-
dawnictwa.

 Jak złożyć zamówienie
  Wygodnym sposobem złożenia zamówienia jest od-

wiedzenie sklepiku internetowego wydawnictwa:

wydawnictwo-apis.pl

 Zachęcamy również do składania zamówień drogą tele-
foniczną. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1600: 

tel. 71 325 92 89
linia telefoniczna stacjonarna, dostępna z każdego telefonu, 

płatna według taryfy Państwa operatora

Telefonując do nas, macie Państwo pewność, że zamówienie 
zostanie zrealizowane w błyskawicznym terminie.

Zamówienia złożone innymi metodami (np. e-mail, poczta) 
realizujemy pod warunkiem podania wszystkich wymaganych 
danych i akceptacji regulaminu sprzedaży wysyłkowej w Wy-
dawnictwie APIS oraz polityki prywatności zamieszczonych 
na stronie internetowej Wydawnictwa.

Dane kontaktowe
Wydawnictwo APIS

ul. T. Parnickiego 16/3 • 51-116 Wrocław
tel. (+48) 71 325 92 89

biuro@wydawnictwo-apis.pl
h�ps://wydawnictwo-apis.pl

KONTO BANKOWE
47 1140 2004 0000 3502 3042 8883

RABATY na podstawie wartości zamówienia udzie-
lane są według następujących zasad:

 dla zamówień od 100 zł – 5% rabatu
 dla zamówień od 200 zł – 10% rabatu
 dla zamówień od 500 zł – 15% rabatu
 dla zamówień od 1000 zł – 20% rabatu

Rabat stosuje się do ceny jednostkowej każdego zamówio-
nego towaru z zaokrągleniem do pełnych groszy, dotyczy 
tylko bieżącego zamówienia i nie sumuje się z zamówie-
niami złożonymi wcześniej przez Klienta.

KOSZTY PRZESYŁKI *
Dla zamówień od 200 zł prze-
syłka jest bezpłatna. Przy za-
mówieniach poniżej 200 zł 
obowiązuje opłata.

POCZTEX
13 zł przy płatności 
przelewem z góry
15 zł za przesyłkę 

pobraniową

PACZKOMATY INPOST
11 zł przy płatności 
przelewem z góry

*Ceny przesyłek mogą ulec zmia-
nom w przypadku wprowadzenia 
nowych taryfikatorów operatorów 
pocztowych. Bieżący cennik przesy-
łek jest dostępny zawsze na stronie 
internetowej Wydawnictwa.


