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Den gode patientsamtale er en praktisk anvendelig fagbog om kommunikation i sundhedsvæsenet. Bogen
beskriver, hvordan sundhedsprofessionelle kan planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i

dagligdagen. Med afsæt i cases illustrerer bogen de kommunikative udfordringer, man typisk oplever i mødet
med patienter og pårørende. Desuden giver den mange konkrete bud på, hvordan man som

sundhedsprofessionel kan forbedre sin egen praksis.

Bogen er forskningsbaseret, men illustrativ og letlæst. Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører
samtaler i sundhedsvæsenet. Den kan bruges til efter- og videreuddannelse, ligesom den er velegnet som

lærebog på medicinstudiet, på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og på de erhvervsfaglige
sundhedsuddannelser. Bogen kan bruges som opslagsbog, og samlet giver den et godt overblik over de mest

relevante færdigheder, man har brug for, når man skal kommunikere professionelt med patienter og
pårørende.

Den gode patientsamtale består af tolv kapitaler, hvor der gennemgående er fokus på færdigheder. Første
beskrives Calgary-Cambridge Guiden, som udgør bogens videnskabelige grundlag. Herefter følger kapitler
om forskellige typer af samtaler, der afspejler varierende kliniske situationer og patienttyper. De sidste
kapitler beskriver, hvad man kan gøre for at opøve og træne praktiske kompetencer, og hvordan man kan

arbejde med kollegial feedback. Det afsluttende kapitel redegør for bogens evidensgrundlag.

 

Forlaget skriver:

Den gode patientsamtale er en praktisk anvendelig fagbog om
kommunikation i sundhedsvæsenet. Bogen beskriver, hvordan

sundhedsprofessionelle kan planlægge og udføre forskellige typer af
patientsamtaler i dagligdagen. Med afsæt i cases illustrerer bogen de

kommunikative udfordringer, man typisk oplever i mødet med
patienter og pårørende. Desuden giver den mange konkrete bud på,
hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin egen

praksis.

Bogen er forskningsbaseret, men illustrativ og letlæst. Den
henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i

sundhedsvæsenet. Den kan bruges til efter- og videreuddannelse,
ligesom den er velegnet som lærebog på medicinstudiet, på de
sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og på de

erhvervsfaglige sundhedsuddannelser. Bogen kan bruges som
opslagsbog, og samlet giver den et godt overblik over de mest

relevante færdigheder, man har brug for, når man skal kommunikere
professionelt med patienter og pårørende.

Den gode patientsamtale består af tolv kapitaler, hvor der
gennemgående er fokus på færdigheder. Første beskrives Calgary-



Cambridge Guiden, som udgør bogens videnskabelige grundlag.
Herefter følger kapitler om forskellige typer af samtaler, der afspejler
varierende kliniske situationer og patienttyper. De sidste kapitler
beskriver, hvad man kan gøre for at opøve og træne praktiske

kompetencer, og hvordan man kan arbejde med kollegial feedback.
Det afsluttende kapitel redegør for bogens evidensgrundlag.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den gode patientsamtale&s=dkbooks

