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FARMAKOLOGI OG SYGEPLEJE er en gennemrevideret udgave af den tidligere »Farmakologi,
medicingivning og sygepleje«. Bogen anlægger et helhedssyn på lægemiddelhåndtering som en disciplin, der
inkluderer viden om både sygepleje og farmakologi, og bogen er derfor udformet som en lærebog i såvel
kernefaget sygepleje som redskabsfaget farmakologi. Bogen er inddelt i fire dele. Del 1 beskriver lægemidlets
vej fra udvikling og markedsføring til anvendelse hos patienten samt den lovgivning, dette bygger på.
Desuden beskrives basal farmakokinetik og -dynamik, interaktioner, bivirkninger, lægemidlers anvendelse i
sygdomsbehandling, lægemiddeldosering og lægemidlers anvendelse til risikogrupper samt udfordringer i den
tværsektorielle overgang. Del 2 omhandler den sygeplejefaglige indfaldsvinkel til lægemiddelhåndtering og er
struktureret ud fra sygeplejerskens virksomhedsområder: at udføre, formidle, lede og udvikle sygeplejen.
Del 3 gennemgår de lægemiddelgrupper, der anvendes hyppigt i primærsektoren og hospitalsvæsenet, og
inkluderer desuden et kapitel om lægemiddelforgiftninger. Og del 4 forklarer forudsætninger for
medicinregning, giver eksempler på regnemetoder og indeholder en række regneopgaver. FARMAKOLOGI
OG SYGEPLEJE er målrettet undervisningen på sygeplejerskeuddannelsen og er også velegnet som
opslagsværk i klinikken, da bogen er forsynet med et udførligt register, der gør det nemt at finde det, man
søger.

Højt kvalificerede bøger til sundhedsuddannelser. Gads Forlag udgiver bøger til grundforløbet, social- og
sundhedsuddannelserne samt enkelte bøger til pædagogisk assistent-uddannelsen. Hent
kompetencebeskrivelsen (FKB) her. og udvikling: Erik Rosekamp Rie er 24 år, sygeplejerskestuderende og i
praktik i hjemmeplejen. Nullam in dui mauris. Nullam in dui mauris. dk kan du finde information om
medicin på dansk. Hjemmeside: www. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. Gads Forlag
udgiver bøger til grundforløbet, social- og sundhedsuddannelserne samt enkelte bøger til pædagogisk
assistent-uddannelsen. Nullam in dui mauris. Læs fx om virkning og bivirkninger – og se fotos af medicinen.
En bog om psykiatrisk sygepleje til psykotiske patienter med en systematisk fremstilling af Danske bøger til
tyske priser. En bog om psykiatrisk sygepleje til psykotiske patienter med en systematisk fremstilling af
Danske bøger til tyske priser. Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi. dk Et apotek (fra græsk:
apothéke, 'lager' eller 'opbevaringssted') er en forretning, der sælger og rådgiver om lægemidler til
lægemiddelbrugerne, læger og andre. EMBASE, databasen indeholder referencer til artikler i tidsskrifter
inden for biomedicin, farmakologi, toksikologi og farmaci og har en fin dækning af europæiske.
Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Dato: Februar 2013 Afsnit:6 Side: Side 2 af 18
Grundlæggende sygepleje: 7 dage Bøger til GF, SOSU og PAU. Så bliv sygeplejerske og hjælp mennesker,
når.

