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Przegląd rynku
Program SALMED musi sprostać wyzwaniom medycyny
Nowe prognozy dla sektora prywatnej opieki zdrowotnej
na 2020 i 2021 rok

32
33
34
38
39
48
52
52
52
57
58
60
62
65
66
68
71
50
72

Wydawca: Media Tech s.c.
Fotoskład: Lucyna Franczyk
Korekta: Barbara Sput
Dział prenumeraty: prenumerata@e-wyrobymedyczne.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych.
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Przedruk i rozpowszechnianie artykułów i reklam opracowanych przez redakcję
jest zabronione bez zgody wydawcy.

3

