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Praktisk oftalmologi Michael Larsen Hent PDF Forlaget skriver: Den populære lærebog i øjensygdomme
foreligger nu i en 4. gennemrevideret udgave. Bogen, der henvender sig både til medicinstuderende og læger,

er pensumdækkende og på en gang grundig og let tilgængelig. Til den nye udgave er bogen bl.a. blevet
opgraderet med et nyt, læsevenligt layout, og der er tilføjet direkte adgang til digitalt materiale i form af

videoer, der demonstrerer vigtige teknikker i øjenfaget.

Bogen er skrevet med henblik på også at kunne bruges efter medicinstudiet, for uanset specialevalg vil de
fleste klinikere gang på gang møde patienter med øjenproblemer enten i skadestuen, på stuegang eller i almen

praksis. Der er derfor lagt stor vægt på at gøre bogen praktisk anvendelig.
Der er også taget hensyn til, at optikere, sygeplejersker m.fl. skal kunne drage nytte af den, både under

studierne og som opslagsværk i deres arbejde. Forfatterpanelet er bredt sammensat og består af øjenlæger fra
hele landet.

Hvis man kun skal købe en bog om øjensygdomme, er denne et godt bud!

Features fra bogen:

·    Nyt, læsevenligt layout
·    Direkte adgang til digitalt materiale, bl.a. i form af videoer

·    Mere end 250 farvefotografier
·    Mere end 50 tegninger i farve

·    Grafisk fremhævelse af akutte tilstande og vigtige pointer
·    Symptomorienterede kapitler om rødt øje, smertefuldt øje og synsforstyrrelser

·    Kapitel om skadestueoftalmologi
·    Kapitel om oftalmologi i den tredje verden
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