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Akut kirurgi beskriver handläggningen av patienter som söker för akut kirurgisk sjukdom eller skada. För
varje tillstånd får läsaren snabbt överblick över orsaker, anamnes, kliniska fynd, diagnostik, utredning och

akuta behandlingsåtgärder. Här ges också information om vilken utredning och behandling som normalt följer
när patienten har lämnat akutmottagningen. Boken tar också upp vanliga röntgen- och

endoskopiundersökningar samt smärtbehandling.Läs merAkut kirurgi fungerar med sin enhetliga och
detaljerade struktur utmärkt som praktisk handbok att ha i rockfickan för läkare, sjuksköterskor och
medicinstuderande på den kirurgiska akutmottagningen. I denna reviderade upplaga har alla kapitel
uppdaterats med avseende på diagnostik och behandling av akuta kirurgiska sjukdomstillstånd, vilka

antibiotika som används och vilka radiologiska metoder som utnyttjas.

Pris 435 kr. Besök hos patienterna tillåts i begränsad utsträckning. Akut kirurgi beskriver handläggningen av
patienter som söker för akut kirurgisk sjukdom eller skada. Drygt 30 av alla patienter med akut kolecystit har

ingen tidigare anamnes på gallstensrelaterade besvär.
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Du kan endast anmäla dig till en kurs åt gången. Akut kirurgi. STchef till Medicinsk enhet Trauma Akut
Kirurgi och Ortopedi at Stockholms Läns Landsting 0 . LarsErik Hansson Thore Wikström Jeanette Engqvist.

Kirurgiboken vård av patienter med kirurgiska urologiska och ortopediska sjukdomar Johannes Järhult
Karsten Offenbartl Manne Andersson Inbunden. Chereau et al. Detta behandlingsprogram gavs ut senast för
fyra års sedan och den nya versionen fullföljer med en gedigen omarbetning en lång tradition för att ge
aktuella riktlinjer för akut kirurgi till alla som arbetar inom Stockholms läns landsting och Visby lasarett.

Akut kirurgi 2017 eversion 2.0 Behandlingsprogram för akutmottagningar inom Stockholms Läns Landsting
2017. Överensstämmelse med andra rekommendationer Kardiologiavsnittet är kongruent med Akut
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hjärtsjukvård 2017 endast tillgänglig elektroniskt.
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