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Sundhedsfaglig ordbog Lissi Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Hvad betyder hæmoptyse? Eller mèche?
Hverdagen er fuld af fagudtryk, og det kan være svært at holde styr på det hele. Men der er hjælp at hente i
Sundhedsfaglig ordbog, som er målrettet dig, der er ved at uddanne dig inden for sundhedssektoren, fx på

social- og sundhedsuddannelsen eller som klinikassistent. I bogen kan du finde de fagudtryk, du typisk støder
på i teoriperioderne og i praktikken. Bogen er opbygget alfabetisk og indeholder mere end 4.000 opslag. Der
er lagt vægt på letforståelige forklaringer og oversættelser af faglige begreber inden for anatomi, fysiologi,
sygdomslære, undersøgelser, lægemidler og behandlinger. Sundhedsfaglig ordbog rummer også et billedatlas
over kroppens organsystemer, en oversigt over de mest almindelige blodprøver og gængse forkortelser. Hvis
du kender det danske ord, men mangler et bestemt fagudtryk, kan du også slå det op her. Sundhedsfaglig

ordbog findes også som app.
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