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TIDNINGAR
Acta Paediatrica:
Acta Paediatrica är en världskänd månatlig pediatrik tidskrift med
artiklar som täcker hela spektrum av allmän pediatrik bland annat
neonatologi, ungdomsmedicin, psykosomatik mm.
Är tillgänglig för iPhone/iPad/iPod via App Store och är grattis till alla
barnläkarföreningens medlemmar.
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För att ladda ner det följ instruktionerna på: http://olabout.wiley.com/
WileyCDA/Section/id-814664.html
Ladda ner appen via AppStore.
Öppna “Acta Pediatrica” i “Tidningskiosk”.
När man försöker läsa en artikel uppkommer ett nytt fönstret med titel “Get
access”. Välj “Yes” och sedan “I log in to Wiley Online Library”.
Öppna: http://onlinelibrary.wiley.com från safari och skapa ett nytt konto
genom “Register” vid höger hörnet.
Godkänn registrering via den angivna email adress.
Gå I “My profile” och välj “Trial Access” under “Access”.
Skriv in “APPapp”.
Gå tillbaka till appen och skriv in användarnamn och lösenord och sedan
“Confirm”.
Appen är redo att användas.

Contemporary Pediatrics:
Contemporary Pediatrics är en interaktiv pediatrisk tidning med en ca
30års historia.
Det finns tillgänglig grattis till båda apple och android vänner.
Man kan ladda ner det via App Store resp Google Play.

European Journal of Pediatrics:
Den tidningen innehåller artiklar samt fallpresentationer inom barngastroenterologi, endokrinologi, kardiologi mm. Man kan söka, spara och
dela artiklar på ett enkelt och organiserat sätt.
Den är grattis till alla och finns båda för iPhones/iPads samt Android
apparater.
Man laddar ner det via App Store/Google Play.
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e-Neonatal Review
e-Neonatal Review är byggd som en ”journal club”. Den
ger uppdaterade uppgifter korrelerade till praktiken.
Experter från ”John Hopkins University School of
Medicine” presenterar senaste forskningar och nyheter
inom neonatologi. Är grattis men finns tillgänglig bara för
apple användare båda i skriftlig form samt som podcast.

Pediatrics
Den här är tidningen av ”American Academy of Pediatrics”. Sedan några
år tillbaka har den publicerats grattis för alla mobiler och surfplattor.
Man kan läsa och skriva ut alla sammanfattningar samt fullständiga
artiklar.
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ALLMÄNMEDICIN
Internetmedicin
Den appen är beslutstöd för den svenska sjukvården. Aktuella
behandlings översikter med symtom, diagnostik och behandling skrivna
av experter. Internetmedicin är avsedd för läkare och annan
sjukvårdspersonal.
Man laddar ner det grattis via App Store eller Google play. Efter
nedladdning får man skapa en konto genom att trycka på ”Registrera ny
användare” och fylla därefter i personliga uppgifterna.

CDC Antibiotic Guidelines
CDC Antibiotic Guidelines noterar CDCs antibiotika rekommendationer
för infektiösa sjukdomar, inkluderande dem mest sällsynta
infektionerna. Den innehåller även miniräknare för kontroll av kreatinin
clearence och dosjusteringar. Finns båda för iPhones och Android.

CDC Helath Information for International travellers
Resenärs rekommendationer publiceras vartannat år av CDC. Man kan
hitta rekommenderande vacciner, konsultationer inför resan för
patienter med kroniska sjukdomar samt råd vid tillkomst av sjukdom
efter resan. Grattis version innehåller begränsade informationer men
man kan köpa hela version för 95:-. Tillgänglig för alla användare.

Orphanet
Man kan hitta information för ovanliga sjukdomar, symptom, diagnostik
och akut behandling. Man kan också hitta kontaktuppgifter av kliniker
och experterna för extra hjälp och information. Tillgänglig på iPhone,
iPad, iPod samt Android apparater.

Läkemedelsboken
Läkemedelsboken 2014. Kommer uppdaterad varje år. Finns båda för
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iPhones och Android mobiler.

Strama SLL/Strama VGR
Rekommendationer om val och dosering av antibiotika från Strama
Stockholm/VGR ämnade som stöd för läkare. Finns för iPhone, iPad,
iPod och Android.

The blood gas Handbook
Basal teori och praktisk hjälp vid tolkning av blodgas. Väldigt användbar
app.

ECG Books
Bibliotek med samling av EKG exempel från lätta till mer komplexa fall.
Efter senaste uppdatering hittas även basala teoretiska kunskaper kring
hjärt anatomi och fysiologi.
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PEDIATRI
Growth: Charts for baby and child
Tillväxtkurvor för fullgångna och prematura barn samt ungdomar.
Godkännande kurvor av WHO och CDC. Man kan skicka och skriva ut
data. Appen är avsedd för sjukvårdspersonal och föräldrar.

Vaccinkortet
Man kan samla hela familjens vaccinationer i en app. Man kan spara
uppgifter på alla familjemedlemmar för att enkelt kunna ta reda på vem
som tagit vilket vaccin och när. Dessutom håller appen reda på när
efterföljande vaccination ska tas och vad man bör vaccinera sig mot om
man till exempel ska ut och resa.
Finns på iPhone och Android.

Pediatric Question of the day
Den är en ”quiz-app” med frågor och svar som uppdateras dagligen. Tillgänglig för båda
iPhone och Android mobiler.

Pedi QuickCalc
Pedi QuickCalc är den snabbaste och mest uppdaterade medicinsk
miniräknare för barnläkare.

UCandME
UCandMETM är den första virtuella dosetten i form av en app för
patienter med ulcerös kolit. Appen för mobiltelefoner är en ny möjlighet
att med lättillgänglig teknik förbättra/underlätta följsamhet till
ordinerad behandling. Är tillverkat av Tillotts Pharma och är grattis för
iPhone och Android.
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Med Calc 3000 Complete
MedCalc 3000 är det mest populära och omfattande samling av
medicinska kalkylatorer på webben.
MedCalc 3000 inkludera över 580 relevanta medicinska ekvationer,
kliniska kriterier, beslutsträd verktyg och dos / enhetsomvandlare som
används varje dag av kliniker, lärare, sjuksköterskor, farmakologer och
studenter av alla slag.
Med den ökande betoningen på evidensbaserad medicin, det har aldrig
funnits ett större behov av ett system som MedCalc 3000.
Det inkluderar:
1) hundratals grundläggande miniräknare och enheter / dos omvandlare.
2) Pediatric Growth Bedömnings kalkylatorer.
3) Hundratals kliniska kriterier.

Rate BC children
En ny smartphone app som kan noggrant mäta andningsfrekvens hos
barn på knappt 10 sekunder - sex gånger snabbare än standard
manuella metoden!!!

Lika Barnläkarråd
Det finns idag mycket information tillgänglig om sjukdomar och barn,
men för den som inte arbetar inom vården är det nästan en omöjlig
uppgift att sålla och värdera all information; vad är korrekt och vad är
inte korrekt? Hur bråttom är det att söka hjälp och vad skall man vara
uppmärksam på? Barnläkarråd, ett hjälpmedel för alla som kommer i
kontakt med barn, har tagits fram som ett svar på detta.

Prevent GBS
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) med American
Academy of Pediatrics (AAP), American College of obstetriker och
gynekologer (ACOG), American Academy of Family Physicians (AAFP),
och American College of Nurse- Barnmorskor (ACNM) har skapat en
app för att förebygga GBS-infektioner.
Med det här programmet kan du:
1. Skaffa anpassade, evidensbaserade riktlinjer för att förebygga neonatal GBS sjukdom
baserad på en maternal och neonatal klinisk information.

Elpida Kouimtzi
Eleni Simatou
ST-läkare, Sachsska

2.Få rekommendationer om optimala antibiotika val och dosering för GBS prevention.

Apgar Lite

En Apgar-timer och en Apgar-poäng kalkylator kombineras i en app.

Neonatology Lite:
Denna applikation förse sjukvårdspersonal med den tidskritiska
information de behöver vid behandling en akut sjuk nyfödda.
Användaren kan snabbt hitta den information de behöver och göra
denna app en riktig fröjd att använda. Viktiga designfunktioner
inkluderar:
• Alternativet att ange vikt i "kg" eller "Lb / Oz '
• Förmågan att ge en "uppskattad födelsevikt" som har hämtats från
den 50:e percentilen för ålder från Världshälsoorganisationen (WHO) tillväxt diagram.
Denna ansökan är ett måste för alla barnläkare, Neonatologist eller någon
sjukvårdspersonal som i egenskap något skede får finna sig letar efter en akut sjuk
nyfödda.

Svenska Celiaki förbundet
När du ska resa utomlands kan det kännas tryggt att ha med sig
informationskort om sin intolerans/allergi formulerat på just det
landets språk. Det kan vara bra att visa upp för exempelvis
restaurang- och café personal. Översättningskorten finns för
glutenintolerans, laktosintolerans, komjölkproteinallergi samt
sojaproteinallergi.
Ladda hem appen och ha översättningskorten lättillgängliga när du väl
behöver dem!
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My Asthma app
Utvecklat av GSK, med råd från astmaexperter i Storbritannien,
MyAsthma ger användbara tips, praktiska råd och särskilda
övervakningsverktyg som hjälper dig eller ditt barn kontrollera och
hantera astmasymtom.
När man registrera sig, svarar man på ett antal profilfrågor så att
MyAsthma kan hjälpa dig i hanteringen av dina egna/ditt barn’s
astmasymtom.
MyAsthma kan vara en bra app för människor som vill förstå astma
och hålla det väl kontrollerad.
Inklusive:
1. Uppdaterad information om väder, temperatur, pollen och föroreningar för ditt
område.
2.Personliga påminnelser och tips skickas direkt till din mobila enhet.
3.Den astmakontroll TestTM och regelbundna rapporter som hjälper dig övervaka din
astmakontroll
4. Anpassad information om hur du identifierar och hanterar astmaanfall.
5.Tips om att resa med astma
6.Lifestyle tips och information om behandlingar.

Kolhydratskollen
Kolhydratskollen är en app för barn med diabetes typ 1.
Kolhydratskollen hjälper barn med diabetes typ 1 att bli mer
självständiga och ger dem en enkel guide att bära med sig när de t.ex.
börjar skolan, vill leka hos kompisar eller sova över hos mor eller
farföräldrar.
Barnen får på ett roligt och pedagogiskt sätt lära sig hur mycket
kolhydrater de vanligaste livsmedlen innehåller samtidigt som de får en ökad förståelse
hur blodsockervärden och insulindoser hänger ihop.
Med hjälp av en enkel "drag-och-släpp"-funktion skapar barnen sin aktuella måltid varpå
appen räknar ut hur mycket insulin som behövs.
Den inbyggda SMS-funktionen gör det enkelt för barnet att skicka all information till
två förvalda telefonnummer.

Diabetes Guru
DiabetesGuru är appen som gör det enklare för dig som är ung med
diabetes (och dina föräldrar) att sköta din diabetes bättre och må
bättre. Samtidigt får du mer tid över till det du själv tycker är
roligare och viktigare.
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Med en matlista med 500 maträtter räknar du enkelt ut hur mycket kolhydrater det är i
maten du äter. Du får sen förslag på hur mycket insulin du skall ta baserat på ditt
blodsockervärde, mängden kolhydrater, aktivt insulin i kroppen, och om du skall träna
eller inte.
Genom att du automatiskt loggar dina blodsockervärden, maten du äter och insulin du tar
kan dina föräldrar direkt se det i sina telefoner och dom behöver därför inte ringa och
störa dig hela tiden.
DiabetesGuru gör det enklare - för dig och dina föräldrar - att må bättre!

Sjukt Barn app
Appen som hjälper föräldrar att hjälpa sina barn.
100+ autentiska videoinspelningar av hur barn ser ut under olika
stadier av sjukdom.
Lättanvänt och intuitivt användargränssnitt.
Allt material är utvecklat av skandinaviska läkare.
Är det där bara en otäck hosta eller kan det vara astma som kräver
läkarvård? Är det bara ett vanligt hudutslag eller något allvarligt som
en läkare bör undersöka närmare?
Varför gråter mitt barn när jag rör hennes mage? Detta är frågor som varje förälder
känner igen och oroar sig över.
Nu kan du få snabb, tillförlitlig och användbar vägledning om dessa och andra frågor om
ditt barns hälsa från SjuktBarn-appen.
Funktioner:
▪
100+ videoinspelningar av sjuka barn
▪
100+ videoinspelningar av friska barn.
▪
Symptoms Checker
▪
Nate: Följ Nate under hans två första år!
Läsning: Artiklar om mer än 100 av de vanligaste sjukdomar och skador som barn kan
drabbas av.

American Academy of Pediatrics (AAP)
By American Academy of Pediatrics
Hålla dig uppdaterad med den senaste officiell information från
American Academy of Pediatrics (AAP) för att ge den bästa vården för
barn och ungdomar. Logga in på Mitt Konto området att ha enkel
inloggning tillgång till alla dina abonnemang och medlem förmånsplatser.
Handyhållen räknare för Apgar-poäng, BMI, bilirubin och tillväxt
diagram ger dig resultat du kan skriva ut och skicka.
FUNKTIONER:
▪
Bekväm galleri av AAP webblänkar.
▪
Uppdateringar och meddelanden från AAP när ny information och appar finns
tillgängliga
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▪
▪

Dra ikoner till favoriterna ro för snabb tillgång till de resurser som du använder
mest
Utbildning material och

Single Sign-On TILLGÅNG TILL AAP PLATSER OCH TECKNING:
▪
AAP.org
▪
Pediatric Care Online
▪
Red Book Online
▪
Patient Education Online
▪
Min AAP
▪
Pediatrics och pediatrik Weekly
▪
Annan AAP tidskrifter
Handhållen Räknare:
▪
Apgarpoäng
▪
BMI
▪
Bilirubin
▪
Tillväxt diagram
Länkar till alla fria och prenumerationsbaserade AAP appar, webbplatser och artiklar
kommer att visas på appens huvudskärmen, vilket ger dig direkt tillgång till din gratis och
abonnemangs resurser. Genom att klicka på en länk som kräver ett köp eller teckning tar
dig till App Store där du kan köpa om så önskas.

Pediatrics Lange Q&A
Vem sa att det är knepig att studera? Med LANGE Q & A Pediatrics
app, studietid känns som speltid. Trött på att släpa runt tunga
läroböcker och översiktsguider? Låt denna app lätta din läsningstid.
Med frågor och detaljerade svar som täcker ämnen som ingår i USMLE
och pediatrik clerkship tenta, är denna app ett bra sätt att börja din
prov förberedelse.
Detta startpaket app innehåller 55 frågor organiserade i 11 kategorier
från det nyfödda barnet till infektionssjukdomar till pediatriks
läkemedel. Testa dina övergripande kunskaper genom att svara slumpmässigt genererade
frågor från alla 11 kategorier eller målområden svaga genom att fokusera på en specifik
kategori. Behöver en intensivare recension? Sedan hämtar den fullständiga
uppsättningen av 977 ombord stil frågor och svar genom att göra en in-app köp för $
39,99.
I denna dynamiska appen kan användarna också flagga frågor som de har svårt för, vilket
möjliggör lättare översyn av problemområden. Användare kan även skapa en frågesport
som består enbart av dessa flaggade frågor. Detaljerade analytics tillåter användare att
se över sin quiz historia och statistik som vecko -f ramsteg.
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Pediatrics Manual, by Anna Chan
Pediatrics Manual har avancerade kliniska kalkylatorer för pediatrik
och vanliga sjukdomar och besvär som uppstått i sjukhuset, PICU och
akutmottagningen, inklusive bedömning, laboratorieutvärdering, och
interventioner.
Pediatrics Manual ingår förskott kliniska kalkylatorer för att snabbt
beräkna Apgar, infusionshastighet, defibrillering nivåer, hjärtrisk och
intensivvård / trauma poäng.
Pediatrics Omvårdnad Manual är viktigt för alla yrkeskategorier som vårdar barn,
inklusive sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, boende, praktikanter,
medicinstuderande och sköterskor.
Innehåll:
Vård av det nyfödda barn
Allmän Pediatrics
sjukdomar
nödsituationer
Pediatric anamnes och klinisk undersökning
mediciner
Developmilestones
immuniseringar
Pediatric Advanced Life Support
Basic Life Support
Infektionssjukdomar

Miniatlas Pediatrics, by ec-europe
Den Miniatlas Pediatrics är den perfekta fickverktyg för läkare. Med
bara några tappningar på sin iPhone, iPad eller iPod touch läkarna kan
använda appen för att effektivt kommunicera med sina patienter, visar
dem illustrationer för att hjälpa förklara anatomi, fysiologi och
patologi relaterad till en rad olika pediatriska konditioner. Alla
relevanta aspekter av specialitet är inkluderade i detalj. Oavsett vad
du letar efter, har Miniatlas Pediatrics App en bild för det.

Pediatric Calculator, by ivaNet
Pediatric Calculator är ett användbart och viktigt program för alla
barnläkare och föräldrar som vill veta snabbt och enkelt utvecklingen
av tillväxten av sina barn. Inom några sekunder kommer du kunna veta
tillväxt percentilen av dina barn enligt WHO:
- Längd / höjd för åldern (0-5 år).
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- Vikt för åldern (0-5 år)
- Body mass index för åldern (BMI för åldern) (0-5 år)
- Huvudomfång för åldern (0-5 år)
- Arm omkrets för åldern (från 91 dagar till 5 år)
- Subscapular skinfold för åldern (från 91 dagar till 5 år)
- Triceps skinfold för åldern (från 91 dagar till 5 år)Description

Pediatric Question of the Day
By William Ma
Detta är en fråga och svar app i pediatrik. Frågor uppdateras dagligen
(mån-fre).

WETFAG
Den WETFAG app ger vårdgivaren direkt tillgång till de viktigaste faktorerna i hjärtlungräddning för barn.

WETFAG är en akronym för:
Weight,
Energy,
Tube,
Fluid,
Adrenaline and
Glucose.
Läkaren som använder denna app kommer att ha tillgång till korrekt dos av adrenalin /
Epinefrin, Fluid Bolus, glukos / dextros Bolus, elektrisk chock energi och storlek
Endotracheal Tube. Och detta bara genom att skriva in barnets vikt eller beräkna
värdena genom att skriva i ålder.

palmPEDI:
palmPEDi är den enda pediatrisk återupplivning referens du behöver. Designad för
läkare, sjuksköterskor, EMS-leverantörer, läkare assistenter, sjuksköterskor och
andra som tar hand om barn i en nödsituation eller intensivvård, är all information
du behöver till hands på en enda skärm. Med ett enda tryck.
Betala inte två gånger för olika iPhone och iPad apps. palmPEDi är redo för alla dina
enheter
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ECG Rule
Du kan använda din iPhone för att mäta hjärtfrekvensen och tidsintervall på
standard EKG.
Du behöver bara justera de mobila pilarna till EKG-kurvor för att mäta
hjärtfrekvensen beroende på inspelningssvephastighet, 25 eller 50 mm / sekund.
5 Regler finns för att mäta:
• Puls och RR-intervall
• PR-intervall
• QT-intervallet och korrigerat QTc-intervall med faktiska uppmätta hastighet
• P våg varaktighet
• QRS-vågen varaktighet
•
Pediatri
Hälsa Bibliotek i samarbete med den norska Barn Medical Association (NBF), under
2013 skapat en app som innehåller både handledare till NBF: Akut handledare i
pediatrik och allmän handledare för pediatrik.
Båda handledare har nyligen reviderade och inkluderar diagnos, behandling och
uppföljning av de vanligaste sjukdomarna hos barn och behandling av akuta tillstånd.
NBF har upphovsrätten till innehållet i handledarna. Handledarna är skrivna för
barnläkare och läkare under utbildning som arbetar med sjuka barn. Riktlinjen är
inte juridiskt bindande och befriar inte den enskilde läkaren att göra sina egna
överväganden, och från att följa andra lokala bindande förfaranden. NBF är inte
ansvarig för konsekvenser som orsakas genom att följa förfaranden som beskrivs i
guiden.

