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Diabetes fra A til Z Tim Holt Hent PDF Forlaget skriver: For første gang foreligger nu på dansk en
oversættelse af den engelske ABC of Diabetes, der har været publiceret siden 1983 af BMJ Books. Den

danske titel er blevet Diabetes fra A til Z.

Vi har specifikt valgt at oversætte den nye 6. udgave af bogen, da vi synes, den giver et godt, kortfattet og
velillustreret overblik over diabetes, der på de fleste områder er ganske tilsvarende danske forhold, hvad
angår diagnostik, behandling, kontrol etc. På de områder, hvor det er skønnet nødvendigt at ændre i den

engelske tekst, især i graviditetskapitlet, er oversættelsen tilrettet til danske forhold.

En anden væsentlig grund til oversættelsen af netop den 6. udgave er, at denne er opdateret inden for alle de
væsentlige områder, inklusive de nye farmakologiske behandlingsregimer til type 2-diabetes, der er på
markedet, nemlig DDP-4-hæmmere og GLP-agonister, samt præparater med en mulig fremtid inden for
behandlingen af type 2-diabetes. Bogen kan med fordel bruges af læger, der ønsker et bredt overblik over
diabetes samlet på et sted som fx praktiserende læger eller internmedicinske læger. Derudover er bogen
særdeles velegnet til medicinstuderende og sygeplejersker med speciel interesse inden for området.

Sidst, men ikke mindst, er det vores håb, at den også kan finde anvendelse blandt diabetespatienter og deres
pårørende, der enten trænger til et overblik eller kan bruge bogen som opslagsværk.
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