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og farmakologi indgår i Munksgaards nye serie til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Alle bøgerne i
serien er skrevet helt fra bunden af, ud fra uddannelsesordningen fra 1. januar 2013. Hver bog i serien får

egen i-bog med en masse supplerende materiale.

Faget Sygdomslære og farmakologi rummer en gennemgang af kroppens anatomi og fysiologi samt af de
mest almindelige sygdomme og den farmakologiske behandling. Desuden er der fokus på opgaver i

forbindelse med operationer og opgaver i forbindelse med varetagelse af god hygiejne. 

Bogen udmærker sig især ved, at de enkelte organsystemer både beskrives enkeltvist og i sammenhæng med
bogens øvrige kapitler og med naturfag. Desuden er farmakologien integreret i teksterne om anatomi,

fysiologi og sygdomslære, således at det bliver relevant og lettere at forstå og huske. Endelig er der øget
fokus på den ældre borger, idet geriatriske temaer inddrages under såvel sygdomslære som farmakologi.

Indholdet i bogen giver eleven mulighed for at tilegne sig et fagsprog, som dækker en del af social- og
sundhedsassistentens kompetenceområde.
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