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Patologi og farmakologi Mogens Vyberg Hent PDF Forlaget skriver: Denne lærebog i patologi og
farmakologi blev oprindeligt udgivet som grundbog for ergoterapeuter og fysioterapeuter, men er i de

følgende udgaver udvidet og justeret, så den retter sig mod flere sundhedsuddannelser, hvor der er behov for
en basal indføring i de to fagområder patologi og farmakologierBogen dækker almen patologisk anatomi,
herunder cellebiologi og mikrobiologi, men inddrager også speciel (organrelateret) patologisk anatomi.
Herudover rummer bogen en kort gennemgang af almen farmakologi og centrale områder af speciel

farmakologi. Den inddrager desuden historiske hovedtræk og metodelære.Patologi og farmakologi er en
pædagogisk indføring i stofområder, som udgør grundlaget for mange kliniske fag i de sundhedsfaglige
uddannelser. Faglige termer er forklaret både i margen, når de optræder første gang, og i den omfattende
ordliste bagest. Teksten er i bogen illustreret med stregtegninger af makroskopiske og mikroskopiske
strukturer og forandringer.Med denne 4. udgave medfølger en i-bog, hvor der - udover den trykte bogs

indhold - også findes makroskopiske fotos af organforandringer samt links til andre relevante hjemmesider.
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