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This evidence-based text is designed to help the undergraduate nursing student in a critical care rotation and for nurses new to critical care. Each clinical chapter
has application to the AACN Synergy Model, identifying and matching patient characteristics and nurse competencies, leading to optimal patient outcomes.
Recognising and Responding to Medical Emergencies

Delays in recognising deterioration, or inappropriate management of people in acute care settings can result in late treatment, avoidable admissions to intensive
care units and, in some instances, unnecessary deaths. As the role of the nurse in healthcare settings continues to change and evolve, today's nursing and other
healthcare students need to be equipped with the fundamental skills to recognise and manage deterioration in the patient in a competent and confident manner,
appreciating the complexities of caring for those who are acutely unwell as you learn to become practitioners of the future. Using a body systems approach, and
fully updated in light of new NEWS2 and NMC future nurse standards, as well as acknowledging the challenges faced by people with delirium in acute care settings,
the second edition of this book provides a comprehensive overview of the essential issues in this important subject. Topics covered include recognition and
identification of physiological and mental deterioration in adults; identification of disordered physiology that may lead to a medical emergency linked to
deterioration of normal function; relevant anatomy and physiology; pathophysiological changes and actions that need to be taken; immediate recognition and
response; investigations, diagnosis and management issues; and teaching and preventative strategies. Including case studies and test yourself questions, this book
is an essential tool for student nurses who are required to undertake acute care experiences and are assessed in theory and practice.
Critical Care Nursing: Synergy for Optimal Outcomes
Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten sinds de eerste publicatie meer dan 50 jaar geleden. Als een van de meest populaire handboeken voor
anatomie en fysiologie introduceert het de systemen en functies van het menselijk lichaam en de effecten van ziektes en aandoeningen op het normaal functioneren van het lichaam. Meer
dan eender welk handboek is Ross and Wilson gekenmerkt door het gebruik van heldere taal aangevuld met kleurrijke illustraties en een groot aanbod van interactieve online-activiteiten
voor een boeiende leerervaring. Ross and Wilson is noodzakelijk studie en leesmateriaal voor ieder in de ziekenzorg en vooral voor professionelen in opleiding in de verpleging en
aanverwande beroepen, complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en ambulancepersoneel. Zorvuldig herwerkte tekst zonder onnodige details om verwarring bij de
student, nieuw aan dit leervak, te vermijden Vele duidelijke illustraties in kleur met diagrammen en foto's Reeks van paragrafen, punten- en bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van
de leerstof Leerdoelen voor paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte voorzetsels, achtervoegsels en woordstammen in anatomie en fysiologie Appendix met biologische
waarden als referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief animaties, inkleur oefeningen, studies, zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig herziende tekst met focus op de
meest voorkomende aandoeningen Nieuwe paragrafen over de invloed van het verouderen op de lichaamssystemen om de kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het
weerspiegelt ook de veroudering van onze bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken functie is toegevoegd voor de uitgebreide en vari rende selectie van populair web
gebaseerde online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde micrografie n en foto's evenals bijgewerkte illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst voor een vlug en gemakkelijk te
gebruiken referentie naar veel gebruikte terminologie.
Acute Nursing Care

This book introduces the principles, themes and issues that define what it means to be a nurse today. It explains the theory and knowledge required to develop person-centred
skills and explores the diverse settings and patient groups that students will encounter on their placements.
Foundations of Adult Nursing
Covers all 67 acute medical presentations specified by the Royal College of Physicians for training in acute and general medicine.
Ross en Wilson Anatomie en Fysiologie in Gezondheid en Ziekte-
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