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Sygepleje Else Lykke Hent PDF Forlaget skriver: Sygepleje indgår i Munksgaards nye serie til social- og
sundhedsassistentuddannelsen. Alle bøgerne i serien er skrevet helt fra bunden af, ud fra den

uddannelsesordning, der trådte i kraft 1. januar 2013. Hver bog i serien får egen i-bog med en masse
supplerende materiale.

Faget Sygepleje indeholder forskellige vinkler på sygepleje og omsorg og giver helt konkrete bud på,
hvordan eleven ud fra sine observationer og viden (erfaringsbaseret og evidensbaseret) kan tilrettelægge,

udføre og evaluere sygepleje.

En del af sygeplejen er med fokus på palliative forløb, og desuden er der fokus på sygepleje til borgere med
handicap og på udførelse af sterile teknikker.

Bogen udmærker sig især ved at være praksisnær, og den beskriver de mange facetter af den
professionelle sygepleje, funderet i den nyeste teori. Indholdet i bogen giver eleven mulighed for at tilegne

sig et fagsprog, som dækker en stor del af social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Bogen er inkl. adgang til i-bogen Sygepleje.
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