Fysiologi og anatomi
Forfatter:

Peter Thybo

Forlag:

Munksgaard

ISBN:

9788762803497

Kategori:

Studie

Sprog:

Dansk

Udgivet:

27. august 2007

Fysiologi og anatomi.pdf
Fysiologi og anatomi.epub

Bemærk, at der i 2. oplag er foretaget nogle mindre præciseringer af teksten i forhold til 1. oplag. Disse
ændringer findes på side 141, 152, 156, 157og 200. På disse sider er teksten ombrudt, således at enkelte
sætninger står på den efterfølgende side. Der er ikke i øvrigt ændret på bogens indhold. Med bogen Det
levende menneske introduceres et helt nyt koncept: den niveauopdelte lærebog. Bogens fire niveauer:
introduktion, grundlæggende forhold, fordybelse og de store sammenhænge, giver både underviser og
studerende et utal af muligheder for at undervise, læse og tilegne sig stoffet på forskellige niveauer –
emneopdelt eller tværgående. Det levende menneske gennemgår de klassiske fysiologiske og anatomiske
emner: cellen, huden, nyrer og urinveje, hjerte og kredsløb, respiration, immunologi, temperaturregulering,
forplantning, nervesystemet, øjet og øret, det endokrine system, fordøjelsessystemet og bevægeapparatet. Her
ud over er der et kapitel om topografisk anatomi samt et kapitel om histologi. Bagerst i bogen er et
fuldstændigt gennemillustreret atlas over kroppens anatomiske strukturer. Atlasset kombinerer billeder og
tegninger på en ny og meget illustrativ måde. Bogens hovedvægt er lagt på sammenhængen mellem de
(nyeste) grundlæggende teorier og den kliniske praksis. Bogens hovedmålgruppe er de studerende på de
mellemlange og videregående sundhedsuddannelser. Den kan også med stort udbytte læses og bruges af
færdiguddannede i den kliniske praksis. Bogen er gennemillustreret. Ulla Fasting og Jørgen Hougaard er
begge uddannet sygeplejersker og har i årevis undervist og forsket inden for det sundhedsfaglige felt.
Fremmøde kombineret med e-learning.

Velkommen. Tag et kursus i Anatomi, fysiologi og sygdomslære og kom nærmere din RAB-godkendelse.
25 års erfaring med. Anatomi omhandler strukturerne i kroppen, mens fysiologi omhandler funktionerne.
Inden for de … Tag 300 timers anatomi, fysiologi på 6 måneder og patologi (sygdomslære) på 5 måneder.
Kosmetiske og sundhedsfaglige kurser, der giver dig endnu flere behandlings- muligheder for dine kunder.
www. Få et fleksibelt studie med 100% E-learning. Fremmøde kombineret med e-learning. Tag et kursus i
Anatomi, fysiologi og sygdomslære og kom nærmere din RAB-godkendelse. Velkommen. Anatomi er læren
om organismers form og opbygning. Forløbet er målrettet til dig, der vil uddanne. Læs mere her. Anatomi
omhandler strukturerne i kroppen, mens fysiologi omhandler funktionerne. Læs mere her. Samling af artikler
om hestens anatomi og fysiologi Anatomi. Lær mere om anatomi og fysiologi og hvordan de hænger
sammen. På klinikken i Hammel har vi overenskomst med Den Offentlige Sygesikring. Jeg vil først få takket
dere for den fantastiske nettsiden.

