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Håndbog om kroppen Vibeke Mossing Thorenfeldt Hent PDF Forlaget skriver: Håndbog om kroppen er en
opslagsbog om kroppens anatomi og fysiologi og om de mest almindelige sygdomme. Bogen er skrevet til

elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper.

Hvert af kroppens organsystemer gennemgås for sig. For hvert organsystem er der en eller flere illustrationer
samt en relativt kortfattet beskrivelse af anatomien og fysiologien. Desuden beskrives udvalgte sygdomme i
det pågældende organsystem. De hyppigste sygdomme beskrives ud fra definition, fysiologiske forandringer,

symptomer, forebyggelse og behandlinger. Mindre hyppige sygdomme nævnes og defineres.

Bogen kan anvendes selvstændigt eller som supplement til Sosu - trin 1.

Med bogen følger adgang til en i-bog, som er en elektronisk udgave af bogen. I i-bogen findes al teksten i
digital form, med mulighed for at tage noter, hente lydfiler, se animationer osv.

I bogen findes desuden QR-koder, der giver mulighed for at få vist animationer på sin smart-phone. 
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