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Praktisk klinisk smertebehandling Per Sjøgren Hent PDF Forlaget skriver: Praktisk klinisk smertebehandling
er en håndbog, som anviser en operationel tilgang til diagnostik og behandling af forskellige kroniske

smertetilstande. 5. udgave er opdateret svarende til udviklingen på det kliniske smerteområde, og forfatterne
har, med væsentlige ændringer i opbygning og indhold, tilstræbt at gøre bogen endnu mere klinisk orienteret.

Første del af bogen gennemgår kroniske smerters fysiologi, specielle forhold omkring cancersmertetilstande
samt psykologiske, eksistentielle og sociale aspekter i forbindelse med smerter. Anden del af bogen beskriver

den farmakologiske smertebehandling med vægt på specielle forhold vedrørende opioider. Tredje del af
bogen gennemgår muligheder for ikke-farmakologisk smertebehandling og i et afsluttende appendix findes
dels en liste med definitioner og centrale begreber, en litteraturliste, en oversigt over relevante organisationer

og et stikordsregister.

Som i tidligere udgaver bygger bogen på et samarbejde mellem de tværfaglige smertecentre på henholdsvis
Herlev Hospital og Rigshospitalet. Bogen henvender sig til læger og medicinstuderende i klinikken, samt

andre professionelle faggrupper som arbejder med behandling af patienter med kroniske smerter.
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