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BESKRIVNING
Ny medicinbok för GY 2011!Går igenom allt för kurserna i Medicin 1 och Medicin 2- innehåller även
fallbeskrivningar- instuderings- och arbetsuppgifterLäs merEn heltäckande bok för bägge kurserna i
Medicin!Medicin 1 och 2 ger grundläggande kunskaper inom området med målet att läsaren ska utveckla
en helhetssyn på människan och få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan.För att bli en kompetent
vårdare krävs att man har insikt i hur kroppen fungerar så att man förstår hur sjukdom och skador påverkar
den. Det är sådan baskunskap som blir utgångspunkten för hur man ska tolka olika signaler på ohälsa och
sjukdom och för hur man ska handla i olika vårdsituationer.Medicin 1 och 2 ger denna kunskap både
genom den informativa texten och genom att texten följs upp av instuderingsuppgifter och arbetsuppgifter
samt av sjukdoms- och fallbeskrivningar. Dessutom finns ordförklaringar i marginalen för att underlätta
inläsningen.Innehållet grundar sig på de medicinska kunskapsområdena: anatomi, fysiologi, mikrobiologi,
smitta, hygien, immunologi, sjukdomslära och farmakologi.Dessutom finns avsnitt om historik, hur man
bevarar sin hälsa, hur man ger första hjälpen vid skador eller hastigt insjuknande, hur man beter sig vid en
brand och hur samhället organiserar sina insatser vid en katastrofMedicin 1 och 2 är i första hand avsedd
som läromedel för ämnetMedicin i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Den kan även användas
som kurslitteratur i eftergymnasiala utbildningar som har kurser med medicinsk inrikning i sitt
program.Ur innehållet:- Medicinsk historik- Hälsa och ohälsa- Anatomi och fysiologi- Vanligt
förekommande sjukdomar- Vård och behandling- Mikrobiologi- Smitta och smittspridning- ImmunologiFarmakologi- Första hjälpen- Katastrofmedicin- Brandsäkerhetsarbete- Åtskilliga medicinska
illustrationer i färg- Ord som kan vara svåra att förstå förklaras i maginalenOm författarnaElsie Setterberg
har lång erfarenhet av olika slags vårdutbildningar. Hon har skrivit ett flertal läromedel för vård- och
omsorgsutbildning samt handböcker i första hjälpen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Medicin 1 och 2 Receptfria läkemedel - pricerunner.se
cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder
cookies. Jag förstår.

Medicin 1 Kursläromedel Medicin 1 Medicin Vård och omsorg Yrkesprogram ...
Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Receptfria läkemedel. Vi hjälper dig att hitta
rätt medicin 1 och 2 Receptfritt läkemedel och göra ...

Medicin 1 och 2 - Liber Läromedel
Behandling av typ 1 diabetes består av att ta insulin. ... (ca 2 sidor) Biverkningar (ca 1 sida) Graviditet och
amning (ca 1 sida) Att ta insulinsprutor (ca 1 sida)
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