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gennemgået en generel revision, og den er nu målrettet alle professionsuddannelserne.

Bogen er inddelt i tre dele. I bogens første del fokuseres der på immunologien i teori og praksis. Her
beskrives både de normale immunologiske reaktioner, og når immunsystemet svigter. Immunologiske
undersøgelser, teknikker samt behandlingsprincipper indgår også i denne del sammen med et kapitel om

transplantation.

Den anden del lægger vægt på transfusionsmedicin. Her beskrives først blodtyper og blodtypeserologiske
undersøgelser, og efterfølgende er der kapitler om blodets vej fra donor til patient, om

transfusionskomplikationer og deres behandling samt et kapitel om blodovervågning og smitteopsporing i
forbindelse med transfusionsoverførte sygdomme. Som noget nyt beskrives de enkelte blodprodukter og deres
anvendelser detaljeret i to kapitler. Denne del indeholder også et kapitel om særlige transfusionsmedicinske
forhold ved graviditet, fødsel og hos det nyfødte barn.I tredje del beskrives anlæggelse, pleje og behandling

af forskellige former for intravenøse katetre.

Bogen er primært skrevet til studerende på professionsuddannelserne, men den kan også med fordel anvendes
af færdiguddannede fagpersoner, lægestuderende og læger. Bogen er den eneste lærebog, der har en

omfattende beskrivelse af blodkomponenter og blodkomponentterapi, som det anvendes i Danmark. Bogen
kan læses som en lærebog fra start til slut eller anvendes som opslagsværk, hvor læseren kan dykke ned i

specifikke emner.
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