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Patologi er af generel betydning for vores forståelse af, viden om og kendskab til sygelige tilstande i
menneskekroppen og dermed afgørende for målrettet behandling af den enkelte patient.

Patologi er tilrettelagt med fokus på den klinisk anvendte, patoanatomiske diagnostik. Forfatterne
sammenholder symptomerog patologiske fund, så forståelsen af sygelige tilstande koblesdirekte med

tilhørende symptomer og objektive fund.

Denne 2. udgave er opdateret med den nyeste forskning indenfor området. Billedmaterialet er fornyet og
optimeret, så tekstenpå bedste vis understøttes af illustrationer og fotos. Tillige er teksten omhandlende den

almene patologi blevet opgraderet.

Bogen er pædagogisk opbygget med definition, patologi, klinisk-patologisk korrelation og basisviden for
hver patoanatomisk defineret sygdom. Kapitlerne er suppleret med kliniske eksempler og mange illustrationer

for at lette indlæringen og forståelsen afbåde patologi, klinisk medicin og kirurgi. Patologi er tilstræbt
pensumdækkende for de medicinstuderendei alle danske universitetsbyer.

Bogen kan også anvendes af studerende ved professionsuddannelserne. Desuden kan Patologi benyttes som
opslagsbog af færdiguddannet personale inden for de sundhedsfaglige områder og specialer.
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