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Bogens opbygning
I beskrivelserne af de enkelte sygdomme er der lagt vægt på en grundig beskrivelse af sygdommenes

patogenese og ætiologi, mens det for diagnostikkens og behandlingens vedkommende kun er de overordnede
principper, der bliver gennemgået.

Bogen giver samtidig læseren et indblik i hyppigheden af de enkelte sygdomme og deres konsekvenser for
patienter, sundhedsvæsen og samfund, ligesom forebyggende tiltag beskrives. Bogens er systematisk
opbygget, og den indeholder mange oversigter, figurer, kliniske billeder og tabeller. Alle medicinske

betegnelser er samlet i en ordliste bagerst i bogen med forklaringer af ordene, så bogen kan læses uden brug
af klinisk ordbog.   

Målgruppe
Målgruppen er studerende, som ikke selv skal tilse eller behandle patienter, men som skal kunne agere i
tværfaglig sammenhæng med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Det kan f.eks. være

studerende inden for folkesundhedsvidenskab, medicoteknik, sundhedsteknologi og -informatik samt andre
sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser. 
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