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Forstå processerne Jonas Dyhrfjeld-Johnsen Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er, som titlen antyder, skrevet
for sygeplejestuderende, men vil i høj grad kunne finde anvendelse i andre af de videregående

sundhedsuddannelser.

Bogen retter sig især til de sygeplejestuderende, hvis kundskaber i biokemi, fysik og kemi er erhvervet i det
sproglige gymnasium eller på fællesfag HF.

Det er nødvendigt med en dybtgående viden inden for visse områder af fagene biokemi, fysik og kemi, når
man skal lære om den normale og den syge organismes opbygning og funktion, samt den pleje og

behandling, som knytter sig til de forskellige sygdomme, som mennesket kan rammes af.

Bogen fokuserer på de emner, der er relevante i denne forbindelse, og de fleste af bogens mange eksempler er
da også hentet fra sygeplejerskers hverdag.

Bogen kan også anvendes som opslagsværk for de studerende, der har behov for at opfriske nogle
kundskaber.

Bl.a. rummer den et matematisk appendiks, som letter forståelsen af ligninger og diverse udregninger samt en
oversigt over symboler og enheder m.v. ligesom det periodiske system er gengivet.

Bogens opbygning gør det let at anvende til repetition.
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