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Opgaver til sygdomslære - Hånden på hjertet er en opgavebog med afvekslende udfordringer, hvor man
udfylder tomme felter, skriver egne svar etc. Bogen dækker alle kroppens organsystemer og de hyppigste

sygdomme, og den er tæt knyttet til Sygdomslære - Hånden på hjertet, hvor den kan fungere som et
kærkomment supplement i læsningen.

 

Bogen er velegnet til eksamenslæsning, ligesom den er oplagt til selvstudie og som forberedelse til
undervisning. Man kan teste og repetere sit faktuelle vidensniveau og kontrollere sine svar i bogens facitliste.

Samtidig giver opgaverne en varieret og engagerende læring, så stoffet huskes bedre.

 

Opgaver til sygdomslære - Hånden på hjertet er især henvendt til sygeplejestuderende, og den dækker
pensum på grunduddannelsen. Andre kan også have stor glæde af bogen. Det gælder fx studerende, som
uddanner sig til fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, bioanalytiker, farmaceut eller diætist.

 

Test dig selv i disse opgavetyper:

 

· Ord i løbende tekst

· Navngivning

· Matchopgave

· Kombinatorisk matchopgave

· Sandt eller falsk

· Multiple choice

· Byt om på bogstaverne

· Vendespil

· Krydsord

· Sæt i korrekt rækkefølge

· Åbent spørgsmål

 

 

Hånden på hjertet

 

Hånden på hjertet er en bogserie inden for det sundheds- og naturvidenskabelige område. Serien omfatter
Anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Farmakologi, Mikrobiologi og Ernæring. Bøgerne har en fælles

hjemmeside med tværfaglige cases.
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Opgaver til sygdomslære - Hånden på hjertet er en opgavebog med
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Hånden på hjertet, hvor den kan fungere som et kærkomment

supplement i læsningen.

 

Bogen er velegnet til eksamenslæsning, ligesom den er oplagt til
selvstudie og som forberedelse til undervisning. Man kan teste og
repetere sit faktuelle vidensniveau og kontrollere sine svar i bogens
facitliste. Samtidig giver opgaverne en varieret og engagerende

læring, så stoffet huskes bedre.
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sygeplejestuderende, og den dækker pensum på grunduddannelsen.
Andre kan også have stor glæde af bogen. Det gælder fx studerende,

som uddanner sig til fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder,
radiograf, bioanalytiker, farmaceut eller diætist.

 

Test dig selv i disse opgavetyper:

 

· Ord i løbende tekst
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Hånden på hjertet er en bogserie inden for det sundheds- og
naturvidenskabelige område. Serien omfatter Anatomi og fysiologi,
Sygdomslære, Farmakologi, Mikrobiologi og Ernæring. Bøgerne har

en fælles hjemmeside med tværfaglige cases.
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