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Akutsjukvård ger fördjupade kunskaper om vård- och omsorgsarbete och medicinska åtgärder vid sjukdomar
och skador. Boken beskriver akutsjukvårdens verksamhetsområde och olika personalkategoriers uppgifter på
akutmottagningar, vårdavdelningar och vårdcentraler. Läs mer Utmärkande drag - Innehåller fördjupande
kunskaper om vård- och omsorgsarbete samt om medicinska åtgärder vid sjukdomar och skador - Innehåller
aktiverande uppgifter och fallbeskrivningar - Lättillgängligt språk Boken tar även upp hur man kan motivera
människor att på egen hand behandla enklare skador och sjukdomar, samt när man som personal ska ge råd om
att söka vård. I Akutsjukvård beskrivs akutsjukvården, både ur personalens och ur patientens perspektiv.
Boken tar även upp frågor kring bemötande av patienter och anhöriga och redogör för människors reaktioner
på sjukdomar och livshotande skador, samt hur vården kan hjälpa människor vid svåra krisreaktioner.
Akutsjukvård innehåller aktiverande uppgifter och fallbeskrivningar som ska ge eleverna möjlighet att träna
sin förmåga till reflektion. Dessutom finns ordförklaringar i marginalen för att underlätta inlärningen. Boken
är skriven för kursen akutsjukvård på gymnasieskolan, men passar även för andra utbildningar, exempelvis för
studerande på vuxenutbildningar. Om författarna Gudrun Arvidsson har lång erfarenhet av att arbeta med
människor, till en början som mentalskötare, sedan som sjuksköterska inom olika specialiteter, och nu som
vårdlärare.
Förutsättningar. De har öppet alla dagar klockan 8-22 och kan hjälpa dig med mycket av det som idag tas I
den här utbildningen får du kunskaper om hur du utför akutsjukvård vid hjärtstopp, luftvägsstopp,

medvetslöshet,. View Adin Sejdic’s profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Skickas
inom 2‑5 vardagar. Ska privat akutsjukvård drivas framgångsrikt måste man bibehålla patientfokus framför
vinstfokus vilket man gör om man har en bra personalpolitik. Fri frakt. Här finns 17 utbildningar som
matchar 'Akutsjukvård*' på distans. Aweria erbjuder en smart e-hälsoplattform och digitala applikationer som
ger unika möjligheter till ökad patientsäkerhet och effektivisering i den akuta vårdkedjan.
se. Vi erbjuder akutsjukvård för din hund och katt. Fotvagga vid varje vilotillfälle, för att lindra återflödet till
hjärtat och minska underbensödem. I boken beskrivs orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta
sjukdomar samt arbets-uppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och
omsorgsinstitutioner. akutsjukvård. Texten berättar om reglerna för högkostnadsskydd och frikort för
sjukvård.
Vårdriktlinjer för medicinska området akutsjukvård. 12/13/2016 · I den här utbildningen får era medarbetare
kunskaper om hur du utför akutsjukvård vid hjärtstopp, luftvägsstopp, medvetslöshet, … Söker du
Akutsjukvård i Göteborg, Västra Götaland. I kursen Akutsjukvård ligger fokus på vård, omsorg och
medicinska åtgärder vid akuta sjukdomar och vård, omsorg och omvårdnad före under och efter operation.
Köp Akutsjukvård av Johan Strömberg på Bokus. Svensk Förening för Akutsjukvård. I vissa situationer går
inte sjukdom och skador att förebygga. Specialitetsföreningen för akutläkare. Av dessa är nästan alla också
specialiserade inom en annan specialitet, exempelvis internmedicin, kirurgi, infektionssjukdomar,
allmänmedicin, anestesi eller intensivvård.

