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Histologikompendium Anders Rehfeld Hent PDF Forlaget skriver: Histologi kompendium er et supplement til
Genesers histologi. De tre forfattere bag kompendiet er alle medicinstuderende, der selv har undervist i

histologi. 

Kompendiet følger samme kapitelstruktur som Genesers histologi, og undervejs henvises der til figurer i
bogen. Desuden indeholder kompendiet en spotvejledning til almen- og specielhistologi. Anatomispot indgår
oftest som en central del i histologiundervisningen, og her kan kompendiet hjælpe den studerende med at

genkende de enkelte histologiske præparater.

Tanken med kompendiet er, at det både kan bruges parallelt med undervisningen, når man skal læse op til
eksamen og senere hen til genopfriskning i forbindelse med de kliniske fag.  

I 2. udgave er der sket følgende ændringer: Der er tilføjet nye præparater og ekstra illustrationer til
spotvejledningen. Der er kommet et stikordsregister bagerst i bogen. Spotvejledningen er blevet markeret

med fingermærker, så man nemt og hurtigt kan finde den i forbindelse med anatomispot. Bogen blevet rettet
igennem for fejl og mangler. Tekstopsætningen er flere steder blevet gjort mere hensigtsmæssig.
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