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Lærebog i øre-næse-hals-sygdomme og hoved-hals-kirurgi Hent PDF Forlaget skriver: Lærebogen
suppleres af et interaktivt website, som læseren får adgang til via en e-nøgle i bogen. Websitet består af et

basalt anatomisk og fysiologisk niveau, div. undersøgelsesvideoer samt en serie kliniske cases. 

Bogens opbygning:
Bogens første hovedkapitel, Undersøgelsesmetoder, bygger på journalkonceptet med særligt fokus på

undersøgelsesteknikker, som understøttes af videoklip på websitet. Det anbefales derfor at se videoerne i
forbindelse med læsning af teksten. I de følgende fire hovedkapitler præsenterer lærebogen en teoretisk

gennemgang af hhv. otologiske, rhinologiske, laryngologiske og hoved-hals-kirurgiske sygdomme. Hvert af
disse hovedkapitler er ens bygget op over afsnittene kongenitte sygdomme, arvelige sygdomme,

traumer/fremmedlegemer, inflammatoriske/ infektiøse sygdomme, benigne og maligne tumorer/neoplasier
samt sygdomme af blandet/ukendt genese.  

Bogens centrale del består af de organspecifikke afsnit, der hver især har en ny og konsekvent struktur og nyt
billedmateriale. En mindre del af bogen præsenterer dels undersøgelsesteknikker, en symptomorienteret

indgangsvinkel til patienten samt de akutte ørenæsehals-tilstande.

Bogen suppleres af et interaktivt læringssite på forlagets hjemmeside med bl.a. undersøgelsesvideoer og
kliniske cases. 

Målgruppe
Lærebog i øre-næse-hals-sygdomme og hoved-hals-kirurgi henvender sig til medicinske studenter, læger i
uddannelse indenfor øre-næse-hals-specialet, praktiserende øre-næse-hals-speciallæger og speciallæger i

almen medicin.
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