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'Verpleegkundige interventies' is de vertaling van 'Nursing Interventions Classification (NIC)'. Deze vierde, herziene Nederlandse editie is
gebaseerd op de zesde Amerikaanse druk. Het boek biedt een gestructureerde indeling (taxonomie) van verpleegkundige handelingen en
verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de NIC zijn: - volledigheid: meer dan 500 interventies; - evidence-based; - vanuit de
bestaande praktijk ontwikkeld; - weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent onderzoek; - duidelijke en klinisch zinvolle terminologie; in het veld getoetst; - gecombineerd met de NANDA-diagnoses.
Tony Durán was een avonturier en een gokker, en toen hij de zusjes Belladona ontmoette, meende hij de hoofdprijs te hebben gewonnen.
Hun ménage à trois schokte het dorp en hield de gemoederen maandenlang bezig. Hij verscheen voortdurend met een van hen in het
restaurant van het Plaza Hotel, maar niemand wist ooit welke van de twee het was, omdat de tweelingzusjes zo op elkaar leken dat zelfs hun
handschrift identiek was. En dan wordt hij dood aangetroffen De gepensioneerde commissaris Croce moet de zaak oplossen en krijgt daarbij
van de kant van de wet minstens zoveel tegenwerking als van de bewoners van het dorp en de familie van de zusters Belladona. Er duikt
zelfs een journalist uit Buenos Aires op om het geval te verslaan. Een psychologische thriller waarin de gekte van de commissaris essentieel
is voor de mysteries die hij moet oplossen. Een intense, tragische familiegeschiedenis en een diepgravende reflectie op macht en recht. `Bij
elk nieuw boek van Piglia vraag ik me niet meer af óf hij de Premio Cervantes verdient, maar wannéér hij deze erkenning krijgt. La
Vanguardia
Ensure you are up to date on all the common and urgent issues in the critical care unit with Priorities in Critical Care Nursing, 7th Edition!
With its succinct coverage of all core critical care nursing topics, this evidence-based text is the perfect resource for both practicing nurses
and nursing students alike. Using the latest, most authoritative research, this book will help you identify priorities to accurately and effectively
manage patient care. Content spans the areas of medication, patient safety, patient education, nursing diagnosis, and collaborative
management and much more to equip you for success in all aspects of critical care nursing. This new edition also features new case studies,
new QSEN-focused call-out boxes throughout the text, a complete digital glossary, and revised chapter summaries. Evidence-based
approach offers the most accurate and timely patient care recommendations based on the latest and most authoritative research, metaanalyses, and systematic reviews available. UNIQUE! Nursing Diagnosis Priorities boxes list the most urgent potential nursing diagnoses,
with a page reference to the corresponding Nursing Management Plan. Nursing Management Plans provide a complete care plan for every
Priority Diagnosis that includes the diagnosis, definition, defining characteristics, outcome criteria, nursing interventions, and rationales. Case
studies with critical thinking questions test your understanding of key concepts and their practical applications. Concept maps help students
understand common critical health conditions, including acute coronary syndrome, acute renal failure, ischemic stroke, and shock.
Collaborative Management boxes guide you through the management of a wide variety of disorders. Patient Education boxes list the
concepts that must be taught to the patient and the family before discharge from the ICU. Priority Medication boxes offer a foundation in the
pharmacology used most in critical care.

*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al had
meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na de laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met haar.
Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de afschuwelijke
neiging om iemand aan te vallen. Wat is er toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst
ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet alles. Het lijkt wel alsof hij
iets voor haar verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze in de spiegel kijkt...
The most thorough and up-to-date review available for the Certified Emergency Nurse Exam Emergency Nursing
Certification is a complete step-by-step guide that thoroughly covers everything you need to know to pass the Certified
Emergency Nurse (CEN®) examination. Presented in short, easy-to-read chapters, the book includes subject-specific
practice exams, allowing you to target your study and quickly identify weak areas. In addition, the Key Points and
Knowledge Competencies features highlight what's important to know for the exam and alerts you to the number of
questions you should expect on every given topic. Everything you need to pass the Certified Emergency Nurse (CEN®)
exam: Core areas of Emergency Nursing practice arranged by body system Valuable test-taking tips to help you perform
your best on the exam Practice questions at the end of each chapter with multiple choice questions and complete answer
explanation Content covers every topic you will see on the exam, including: Cardiovascular Emergences; Gastrointestinal
Emergencies; Neurologic Emergencies; Maxillofacial and Ocular Emergencies; Orthopedic and Wound Emergencies;
Respiratory Emergencies; Medical Emergencies and Communicable Diseases; Professional Issues
Roxanne, Candice en Maggie, sinds jaren dikke vriendinnen, werken alle drie bij een glossy tijdschrift in Londen. Elke
maand hebben ze een vaste afspraak om bij te kletsen over alles wat er in hun leven gebeurt, met veel cocktails, de
laatste roddels en slappe-lachbuien. Maar achter hun succesvolle pantser verbergen de jonge powervrouwen een groot
geheim. Roxanne heeft een geheime minnaar. Maggie denkt dat ze niet geschikt is voor het moederschap. Candice
wordt meedogenloos door haar verleden ingehaald. Een toevallige ontmoeting in de cocktailbar zet de levens van de
vriendinnen op scherp. Zullen zij elkaar door dik en dun blijven steunen?
Dit liefdesverhaal begint zoals er elke dag, overal ter wereld liefdesverhalen beginnen. Een jongen ontmoet een meisje
en het meisje valt als een blok voor de jongen in kwestie. Tot zover gaat alles goed. Maar nadat Sienna en Nick elkaar
ontmoeten zijn er geen zenuwen voor hun eerste afspraakje, geen bloemen en bonbons. Sterker nog: er is niet eens
sprake van een eerste dronken zoen. In plaats daarvan worden ze beste vrienden. Sienna is jong, mooi en kwetsbaar.
Ze voelt zich verantwoordelijk voor de hele wereld en houdt haar geheimen angstvallig verborgen. Nick is grappig, sterk
en is er altijd voor Sienna als ze hem nodig heeft. Samen zijn ze perfect. Zonder elkaar zijn ze nergens. Als je beste
vriend zo ontzettend belangrijk voor je is, hoe breng je jezelf er dan toe om te vertellen wat je eigenlijk voor hem voelt?
'Veel belangrijker dan wat we weten of niet weten, is wat we niet wíllen weten.' Tot zijn negende doet hij alles wat andere
jongetjes ook doen: hij zit bij de padvinderij, droomt ervan om popster of voetbalheld te worden, en op zijn kamer oefent
hij het juichen na het scoren van een droomdoelpunt. Maar dan overlijdt zijn moeder en verliest hij zijn zorgeloosheid Zijn
vader heeft geen idee wat hij met de jongen aan moet. Pas vele jaren later, op zijn sterfbed, zegt zijn vader iets
'persoonlijks': 'We hadden een hondje moeten nemen, na het overlijden van je moeder.' Zelfs op dat moment kan zijn
vader zich er niet toe zetten hem de waarheid te vertellen. Waarom duurt het veertig jaar voordat hij te weten komt wat er
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echt is gebeurd met zijn moeder? Is het niet vooral zijn eigen angst voor de waarheid die hem ervan weerhoudt het onder
ogen te zien? Massimo Gramellini weet op geheel eigen wijze een thema als verlies zowel ontroerend als met zelfspot te
brengen. Hij draagt Ik wens je mooie dromen op aan iedereen die ooit een dierbare heeft verloren. Die door verdriet of
door angst voor de waarheid niet voluit kan leven. Maar die uiteindelijk de kracht heeft gevonden om deze angst van zich
af te schudden en weer durft te leven en lief te hebben.
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar geen plaats voor hem
is en waar hij eigenlijk niet eens mag blijven.
"Misschien is een van de grootste vijanden die je ooit zult tegenkomen" 'de beschuldiger te midden van de broeders'." Begrijp de
geweldige inzichten over hoe dit beschuldigingswapen wordt ingezet en leer hoe u dit kunt overwinnen, terwijl u dit klassieke boek
door Dag Heward-Mills leest.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Mosby's Pocket Guide to Nursing Skills & Procedures, 9th Edition, is a concise, pocket-sized study tool and clinical reference
based on the best-selling textbook Clinical Nursing Skills & Techniques, 9th Edition! This spiral-bound presents 85 key nursing
skills in a convenient, A-to-Z format. Step-by-step instructions include full-color photos plus rationales explaining why and how to
use specific techniques to help you troubleshoot potential problems and take appropriate actions to address them. With the latest
in evidence-based practice this essential guide is a great tool to help you safely and effectively perform core nursing skills. Clear,
two-column format shows you how to perform skills, with rationales for each step explaining the reason behind the practice and the
benefit to patients. Alphabetical organization of skills makes it easy to find information quickly, with each skill beginning on a new
page. A convenient pocket size and spiral binding allow the book to fit easily into your coat pocket and to stay open on the page
you want. Safety alerts highlight important information for patient safety and effective performance of skills. Special Considerations
address teaching, the home care setting, and care modifications for pediatric and geriatric patients. Documentation guidelines
include a bulleted list of what should be reported and recorded in the patient records. Unexpected outcomes and related
interventions help you to troubleshoot potential problems and take appropriate actions to address them. NEW! Additional nursing
skills cover Obtaining a 12-lead Electrocardiogram (ECG) and Applying a Cardiac Monitor to address these vital elements of
cardiac care. NEW! Up-to-date content is based on the most recent edition of Perry & Potter's Clinical Nursing Skills &
Techniques, the bestselling nursing skills text.

PRACTICAL PROBLEMS IN MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCE CAREERS, 3RD EDITION familiarizes students
in Allied Health programs with essential math processes using real-life examples and straightforward instruction. Using a
word problem format, this text starts with simple examples and progresses to complex paradigms to ensure students are
engaged throughout each chapter. In addition to basic applications with whole numbers, fractions, and decimals,
problems involving medications, intravenous solutions, and other emulsions information are also featured on common
graphs, charts, and gauges. Thoroughly updated and expanded, Practical Problems In Mathematics For Health Science
Careers, 3rd Edition provides a strong foundation in the essential math processes used in all areas of health care.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the
ebook version.
Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function tells a story comprised of many layers, including core science,
clinical applications, the history of medicine, and evolution of the human body. Saladin combines this humanistic
perspective on anatomy and physiology with vibrant photos and art to convey the beauty and excitement of the subject.
To help students manage the tremendous amount of information in this introductory course, the narrative is broken into
short segments, each framed by expected learning outcomes and self-testing review questions.
Copyright: 80b71ce00097cf0f205767106e5dd2dd

Page 2/2

Copyright : matula.hu

