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"Får doktorer gråta bara på toaletten?" En ung läkare förmedlar i korta, koncentrerade texter sina tankar kring
den yrkesroll hon är på väg in i. Möjligheten att förena ett empatiskt förhållningsätt med de hårda krav som
sjukhusvärlden ställer är ett centralt tema. Pia Dellson skildrar i detta debutverk också starka möten med
patienter och deras anhöriga. Klinisk blick ger insyn i vårdens vardag och i dess dramatik. Boken kommer att
berika "alla dem som sällan får tid eller tillfälle att tillräckligt bearbeta de känslomässiga påfrestningarna i
läkargärningen." Det skriver Sören Nielzén, docent i psykiatri och kursledare i medicinsk psykologi och etik
vid Lunds universitet, i sitt förord. Klinisk blick riktar sig med sina skarpa iakttagelser till såväl läkare som
alla andra yrkesverksamma inom sjukvården och övriga som kommer i kontakt med denna.
Alkoholproblem kan leda till somatiska eller psykiska besvär, sociala problem, skador eller nedsatt. Här
hittar du rekommendationer och riktlinjer rörande behandling med och hantering av läkemedel.
Spielmeyer-Vogts sjukdom är en fortskridande (progredierande) sjukdom som påverkar syn, motorik och tal.
OVE … 3 Den beprövade sanningen gäller fortfarande för klinisk diagnostik : Rubor, tumor, dolor, calor och
functio laesa. Alternativt vid etablerat status epileptikus: Levetiracetam (Keppra) 3 g. OLOF SJÖBERG,
docent, överläkare, avdelningen för klinisk immunologi. Informationen är inte avsedd att ersätta professionell
vård och är inte. Specialist i allmänmedicin.

Målet av följebrevet är att. tandläkartidningen årg 95 nr 1 2003 49 Behandlingsmöjligheter vid
tandvårdsrädsla V id behandling av rädda patienter är filoso-fin och strategierna bakom. OVE …. - Då trodde
jag att han var klumpig, men nu förstår jag att det berodde på att han. För alla injektioner rekommenderar jag.
Här hittar du rekommendationer och riktlinjer rörande behandling med och hantering av läkemedel.
Sammanfattning Palliativ vård avser lindrande vård till människor med obotlig, symtomgivande och
progredie-rande sjukdom oavsett diagnos och oftast med en kort.
För alla injektioner rekommenderar jag. MÅRTEN ROOS, medicine kandidat, Uppsala universitet.

