
At a Glance Embriologi

Written by Admin Penerbit Erlangga
Saturday, 17 June 2017 11:51 - 

At a Glance Embriologi

Seri At a Glance merupakan buku yang populer di kalangan mahasiswa  kedokteran dan dokter
muda karena topik pembahasannya disajikan secara  ringkas dan sederhana serta dilengkapi
dengan ilustrasi yang menarik.

  

Setiap babnya disajikan dalam uraian dua halaman yang terdiri dari  diagram rangkuman
berwarna pada sisi halaman kiri dan teks penjelasannya  pada sisi halaman kanan. Karena
memiliki kisaran topik yang luas, maka  buku-buku pada seri ini merupakan bahan referensi
yang ideal sebagai  topik pengantar maupun sebagai sumber untuk memperoleh informasi 
perkembangan terkini, dan berguna bagi seluruh mahasiswa kedokteran dan  mahasiswa
lainnya yang mempelajari embriologi.

  

Sumber segala hal yang perlu Anda ketahui tentang Embriologi… At a Glance!
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AAG Embriologi menyajikan prinsip-prinsip dasar perkembangan manusia,  mulai dari mitosis
dan meiosis, menuju pembentukan masing-masing sistem  tubuh, termasuk perkembangan
berkelanjutan dari sistem respirasi dan  vaskular selama periode fetal dan neonatal.

  

Tahapan-tahapan penting dalam perkembangan manusia yang dijelaskan  dalam buku ini
mengantarkan pemahaman yang lebih baik tentang anatomi  dewasa, kondisi medis terkait
perkembangan, serta abnormalitas  kongenital dan penanganannya.

  

  

At a Glance Embriologi:

    
    -  Pembahasan dilengkapi dengan ilustrasi berwarna, termasuk ilustrasi 3  dimensi jika
dibutuhkan yang disertai dengan keterangan gambar yang  mendetail.   
    -  Menyajikan pembahasan berkesinambungan yang mencakup sistem rangka,  otot,
sirkulasi, respirasi, saraf, reproduksi, urinaria, endokrin, dan  digestif.   
    -  Menekankan poin hubungan klinis secara menyeluruh.  
    -  Menyertakan urutan kejadian (timeline) sehingga Anda tetap dapat mengikuti embriologi
sesuai dengan perspektif waktunya.   
    -  Menyertakan soal-soal latihan sebagai bahan untuk menguji kemampuan belajar.  

  

Karakteristik tampilan diagram yang khas dari seri At a Glance yang  disertai sajian
pembahasan yang jelas akan membantu semua mahasiswa  kedokteran dan profesional
kesehatan untuk memahami perkembangan manusia  dan implikasinya terhadap praktik klinis.
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