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BESKRIVNING

Föräldraskapet är förknippat med förväntningar och drömmar om hur det lilla barnet såväl som
föräldraskapet och familjelivet ska gestalta sig. När ett barn föds för tidigt eller blir sjukt, blir den första
tiden med barnet inte som planerat. Föräldrarna blir mer eller mindre beroende av den specialistvård som
erbjuds och deras naturliga omsorg om det lilla barnet får stå tillbaka i olika grad för barnets behov av
professionell vård, vilken i hög grad präglas av en teknisk och avancerad intensivvård.Boken fokuserar på
omvårdnad inom familjecentrerad neonatalvård som främst utgår från föräldrars perspektiv på att bli
förälder till ett för tidigt fött barn eller sjukt nyfött barn och föräldrarnas kontakter med hälso- och
sjukvården i samband med barnets födelse samt under barnets första levnadsår.Familjecentrerad
neonatalvård vänder sig till studenter på avancerad nivå inom främst hälso- och sjukvårdens
specialistutbildningar: barn- och ungdom, distriktssköterska, barnmorska och akut-/intensivvård. Boken
riktar sig även till personal inom såväl förlossningsvård som BB-vård, neonatalvård (intensivvård,
lättvård) och barnhälsovård.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Familjecentrerad neonatalvård: Amazon.es: Karin Jackson, Helena Wigert ...

På sjukhus i Sverige arbetar sjuksköterskor på neonatalavdelningar med att ta hand om de allra minsta
barnen och deras speciella behov. Barnen är i behov av ...

Universitetssjukhusets uppdrag - mer än bara vård - Karolinska ...

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 1

PDF Föräldrars upplevelse av familjecentrerad rond på en ...

Familjecentrerad vård är en hörnsten i all neonatalvård men den behöver kompletteras med ett bättre
psykologiskt och psykosocialt omhändertagande.
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Familjecentrerad neonatalvård

https://www.bo-fi.club/?p=FAMILJECENTRERAD%20NEONATALV%C3%85RD&ln=se
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