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"Pædiatrisk håndbog i sygepleje" giver dig den erfarne sygeplejerskes kundskab i kittellommen, når det
handler om børn og børnesygdomme.

Bogen er baseret på en blanding af teori og forfatterens praksiserfaringer gennem mere end 23 år som
børnesygeplejerske. Den er overskuelig og let at slå op i med sine mange punktopstillinger, tabeller og

illustrationer.

Den indledende del handler om, hvordan man skaber kontakt til det syge barn og dets familie. Derefter
opstilles de vigtigste milepæle i det raske barns udvikling, og forfatteren kommer ind på, hvordan det akut

syge barn modtages. De mest almindelige symptomer, børn indlægges med, beskrives, og forfatteren kommer
ind på sygeplejen til det kronisk syge barn. Sidst i bogen omtales de fysiske rammer på børneafdelingen, og

hvordan man som sundhedsprofessionel kan agere inden for disse.

"Pædiatrisk håndbog i sygepleje" henvender sig særligt til den sygeplejestuderende og den nyuddannede
sygeplejerske. Derudover henvender den sig til andre sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med syge

børn og deres familier.
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