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Histologi - tekst og atlas er en helt ny lærebog med stor vægt på billedsiden. Bogen indeholder flere end 500
histologiske fotos - og alle fotos er helt nye. Indholdet er ´to the point´ - og der er lagt vægt på at formidle
den nødvendige viden til brug for dem, som ønsker en overskuelig, aktuel og opdateret orientering om

organismernes væv og de celler, der indgår i disse. Bogen henvender sig primært til medicinsstuderende, som
skal til eksamen i histologi - den er særlig brugbar til SPOT-prøven, da bogens omfang er tilpasset den

nødvendige viden inden for feltet.

Bogen er pædagogisk bygget op med mange underinddelinger - her supplerer de mange histologiske fotos det
tekstlige stof.

Bogen kan anvendes af medicinstuderende på de sundhedsvidenskabelige fakulteter i alle fire
universitetsbyer. Desuden kan bogen også bruges hos sundhedsprofessionelle, der har brug for en kortfattet

og konkret viden inden for histologi.
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