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JavaScript in uw browser. Voor de beste gebruikerservaring, zorg voor dat javascript - is voor uw browser. Essential Clinical Anatomy, Fifth Edition presenteert basisanatomische concepten in een kort, studentvriendelijk formaat. De tekst bevat kenmerkende blauwe klinische dozen, oppervlakteanatomie
en medische beeldvormingsfuncties. Het is de ideale tekst voor kortere medische cursussen en medische beroepen met een verkorte anatomie dekking. De fundamentele klinische anatomie, evenals de meer volledige tekst van de auteurs, klinisch georiënteerde anatomie, krijgt wereldwijde erkenning
voor de relevantie van de klinische correlaties. Het boek belicht anatomie, die essentieel is in de fysieke diagnose voor de eerstelijnsgezondheidszorg, interpretatie van diagnostische beeldvorming, en begrip van de anatomische basis van spoedeisende geneeskunde en algemene chirurgie. 5e editie
functies: NIEUWE en verbeterde art programma: Illustraties zijn hertekend in de moderne, bijgewerkte stijl die het begrip van de student van de belangrijkste concepten klinische dozen verbetert: Beroemde blauwe dozen markeren informatie over pathologie, anatomische veranderingen, verwondingen,
levenscyclus, chirurgische ingrepen en diagnostische procedures OPPERVLAKTE ANATOMIE EN MEDISCHE BEELDVORMING: : Voorbereiding voor de raad van bestuur en klasse examens met een online herziening van de vragen op de thePoint.lww.com Keith L. Moore MScDAC FI FRSMA , MSc,
PhDProfessor, Afdeling Anatomie, Afdeling Chirurgie, Faculteit geneeskunde, afdeling Fysiotherapie, afdeling Ergotherapie, Afdeling Biomedische Communicatie, Instituut voor Medische Wetenschap, Graduate School, University of Toronto, Toronto, Ontario, CanadaArtur F. Dalley PhD, FAAAProfessor,
Department of Cell Biology Adjunct Professor, Department of Orthopedics and RehabilitationVanderbilt University School of MedicineAdjunct Professor of Anatomy Of The Beblemont University School of Physical TherapyNashville, Tennessee - NEW-AND-IMPROVED PROGRAM , met tekst voor krachtig
leren en evalueren van hulpbronnen. Met dit adaptieve quizplatform u de prestaties van studenten bijhouden en de gebieden van het leren van oproepen of onjuiste voorstelling van zaken corrigeren. EEN NIEUW EN VERBETERD KUNSTPROGRAMMA. Help uw studenten de belangrijkste concepten te
begrijpen met bijna 400 kleurendiagrammen, waarvan vele vergezeld gaan van röntgen-, echografie- en MRI-beelden die slagaders, zenuwen, aderen, spieren en botten van menselijke anatomie laten zien. Alle illustraties zijn hertekend en bijgewerkt voor consistentie in stijl en kleur, evenals anatomische
precisie. KLINISCHE BLAUWE DOZEN. Help uw leerlingen de praktische waarde te begrijpen met beroemde blauwe klinische dozen, ondersteund door foto's en illustraties. Elke klinische correlatie wordt ingedeeld op het type klinische informatie dat het bevat: Anatomische variaties, trauma, chirurgische
ingreep, diagnostische procedure, levenscyclus en pathologie. GEÏLLUSTREERDE TABELLEN. Verduidelijken de belangrijkste punten met geïllustreerde tabellen die complexe informatie over aderen, slagaders, zenuwen en andere structuren te bieden. INVOERING VAN HET HOOFDSTUK. Bereid de
basis voor het succes van de studenten voor met het inleidende hoofdstuk van een boek dat belangrijke systemische informatie en concepten behandelt die essentieel zijn voor het begrijpen van anatomie die in volgende regionale hoofdstukken zal worden gepresenteerd. UITGEBREIDE DEKKING VAN
MEDISCHE EN DIAGNOSTISCHE BEELDVORMING. Bereid uw studenten voor op een coatingpraktijk die het groeiende belang van medische en diagnostische beeldvorming in diagnose en behandeling weerspiegelt. FOTO'S VAN DE ANATOMIE VAN HET OPPERVLAK. Help uw leerlingen de houding
van anatomie ten opzichte van lichamelijk onderzoek en diagnose te begrijpen door middel van foto's van oppervlakteanatomie. ONLINE CASE EN BOARD REVIEW-STIJL VRAGEN. Help studenten zich voor te bereiden op examens en licentieexamens met interactieve, handige en uitgebreide
zelftesten en beoordeling. Terminologie. Bereid uw studenten voor op een praktijk met terminologie die volledig voldoet aan de meest recente anatomieterminologie die is goedgekeurd door het Internationaal Comité van de Federatie anatomische terminologie. Inleiding1. Torax2. Buik3. Taz4. Terug 5.
Onderste Ledemaat6. Bovenste limb7. Hoofd8. Nek 9. Craniale zenuwen Stock Image Gebruik links / rechts om de diavoorstelling te navigeren of veeg naar links / rechts bij gebruik van APA Citation mobiel apparaat (stijl gids)Moore, K.L., Agur, A.M. R., Dalley, A. F., II., Moore, K. L. (2015). Basis
klinische anatomie. De vijfde editie. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.Chicago/Turabian - Author Date Citation (style guide)Keith L., Moore et al. 2015. Basis klinische anatomie. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.Chicago/Turabian - Humanitaire citaten (stijlgidsen)Keith L., Moore et al., Essential
Clinical Anatomy. Philadelphia: Voltaires Kluver Health, 2015. MLA Citation (stijlgids)Moore, Keith L., A. M. R. Agur, Arthur F. Dalley, II, en Keith L. Moore. Aanzienlijke klinische anatomie. De vijfde editie. Philadelphia: Voltaires Kluver Health, 2015. Afdrukken. De citatieformaten zijn gebaseerd op de
normen voor juli 2010. De aanhalingstekens bevatten alleen de titel, auteur, publicatie, uitgever en jaar gepubliceerd. De aanhalingstekens moeten als richtsnoer worden gebruikt en moeten dubbel worden gecontroleerd op nauwkeurigheid. Major Clinical Anatomy, The Third Edition presenteert basis
anatomische concepten gevonden in klinisch georiënteerde anatomie, de vijfde editie in een korte, gemakkelijk te lezen, en student formaat. Dit gestroomlijnde boek is een uitstekend overzicht voor de bredere tekst en de hoofdtekst voor cursussen medische beroepen met een korte dekking van
anatomie. Deze editie bevat nieuwe full-color foto's van oppervlakteanatomie en nieuwe diagnostische beelden. Het nieuwe ontwerp maakt het boek visueel aantrekkelijk en om te navigeren. Bij het boek hoort een online Student Resource Center met interactieve klinische cases, beoordelingsproblemen
in USMLE-stijl en meer. Essential Clinical Anatomy, Fifth Edition presenteert basisanatomische concepten in een kort, studentvriendelijk formaat. De tekst bevat kenmerkende blauwe klinische dozen, oppervlakteanatomie en medische beeldvormingsfuncties. Het is de ideale tekst voor kortere medische
cursussen en medische beroepen met een verkorte anatomie dekking. Fundamentele klinische anatomie, net als de auteurs van een meer complete tekst, klinisch georiënteerde anatomie, krijgt wereldwijde erkenning voor de relevantie van de klinische correlaties. Het boek belicht anatomie, die
essentieel is in de fysieke diagnose voor de eerstelijnsgezondheidszorg, interpretatie van diagnostische beeldvorming, en begrip van de anatomische basis van spoedeisende geneeskunde en algemene chirurgie. 5th Edition Features: NEW AND IMPROVED ART PROGRAM: Illustraties zijn hertekend in
een moderne, bijgewerkte stijl die het begrip van de student van de belangrijkste concepten klinische dozen verbetert: Beroemde blauwe dozen markeren informatie over pathologie, anatomische veranderingen, verwondingen, LIFE Cycle, Chirurgische procedures en diagnostische procedures
OPPERVLAK ANATOMIE EN MEDISCHE Beeldvorming: Hoofdstukken omvatten Surface Anatomie en Imaging secties om klinische en diagnostische kennis interactieve review vragen te verbeteren: Voorbereiden op on-board en in-class examens met online thePoint.lww.com <1> <3> see-ISBN-13:
97814511187496 Uitgever: LWW Publicatiedatum: 02/24/2014 Editie beschrijving: Vijfde, Noord-Amerikaanse editie Pagina's: 712 Productmaten: 8.40 (w) x 10.80 (h) x 0.90 (d) Inleiding tot anatomie1: Thor1: Thor ax 2: Abdomen3: Bekken en Perineum4: Back5: Onderste Limb6: Upper Limb7: Head8:
Neck9: Cranial NerviesIndex Reviewer Review : Rita K. Getz , Ph.D. (Universiteit van het Midwesten)Beschrijving: Dit is een update van een korte maar uitgebreide anatomie leerboek, en is geschreven om studenten van anatomie te begeleiden naar basisconcepten van de menselijke anatomie. De
eerste editie verscheen in 1996. Doel: Het doel van de auteurs was om een goed geïllustreerde tekst te voorzien van de juiste hoeveelheid anatomisch materiaal in een leesbare en interessante vorm. Aangezien anatomie een visuele wetenschap is, zijn illustraties voor het aantonen van structuren
belangrijk en hebben de auteurs hun doel bereikt. Publiek: Het boek is geschreven voor gebruik door medische studenten en geallieerde studenten studeren in een menselijke anatomie cursus. Ik denk dat dit het meest geschikt is voor geallieerde gezondheidsstudenten. Als medische studenten worden
gegeven uitputtende notities in hun bruto cursus van de menselijke anatomie, kan dit boek nuttig zijn voor hen ook. De hoofdauteur heeft een reputatie als anatomieauteur van teksten, die de auteur of co-auteur van verscheidene andere geëerbiedste boeken over het onderwerp zijn. De tweede auteur
promoveerde sinds de publicatie van de eerste editie. Kenmerken: Deze editie heeft meer dan 200 pagina's tekst en illustraties toegevoegd van de eerste Het boek hanteert een regionale benadering van de studie van anatomie en zit vol met tabellen en tekeningen. Er is een genereus gebruik van kleur
in dat helpt om dit een visueel interessant boek. Klinische informatie wordt besproken in blauwe en groene vakken, en gedurfde termen kunnen studenten helpen bij het identificeren van belangrijke concepten. Het inleidende hoofdstuk is geschreven te simplistisch, maar kan helpen verlichten de student
lezer in het onderwerp van de anatomie. Dit inleidende hoofdstuk bevat ook veel histologie, wat nuttig is voor geallieerde gezondheidsstudenten, maar niet nodig is voor medische studenten die waarschijnlijk zijn ingeschreven in een aparte, diepgaande histologiecursus. Omdat het boek tot doel heeft om
een noodzakelijke anatomie te presenteren, zijn sommige details opgeofferd. Lezers die meer willen of willen weten, noemen alternatieve bronnen voor een meer diepgaande kijk op anatomie. Beoordeling: Bij deze beoordeling is rekening gehouden met de opmerkingen van studenten, collega's en
recensenten. Er zijn meer diagnostische beeldvorming en meer klinische informatie die de student in staat stelt om een preklinische cursus van menselijke anatomie te correleren met klinische ervaring. Alle dingen worden beschouwd, dit is een nuttige en waardige bijdrage aan de tutorials gebruikt voor
anatomie cursussen. Dudi Review Service moore essential clinical anatomy 5th edition. moore essential clinical anatomy 5th edition pdf. moore essential clinical anatomy 5th edition pdf free download
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