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alvorlig sygdom påvirker menneskers parforhold og seksuelle liv. Alligevel tabuiseres emnet ofte i mødet

mellem læge og patient.

Krop, sygdom og seksualitet er den første bog af sin art, der på dansk behandler forholdet mellem sygdom og
seksualitet. I fokus er hyppige lidelser som kræft, hjertelungesygdom, gigt, sukkersyge, spiseforstyrrelser,
nyre-, tarm- og hudsygdom. Hertil kommer kapitler om gynækologi og fødsel, søvnforstyrrelser, seksuelt

overførbare sygdomme, kromosom-forstyrrelser og seksuelle overgreb.

Endelig rummer bogen mere overordnede kapitler om bl.a. praktisk sexologi, etnicitet og seksuelle
lægemiddelbivirkninger.

Bogen er redigeret af tre velanskrevne sexologer. Christian Graugaard, læge, seksualforsker og ekstern
lektor i sexologi ved Københavns Universitet. Bo Møhl, ledende psykolog ved Rigshospitalets psykiatriske
afdeling. Preben Hertoft, psykiater og Danmarks første professor i klinisk sexologi. Alle har været tilknyttet
Rigshospitalets sexologiske klinik.. Målgruppe: Henvender sig til sundhedsprofessionelle herunder læger,

sygeplejersker og psykologer

 

Forlaget skriver: Det er en velkendt sag, at alvorlig sygdom påvirker
menneskers parforhold og seksuelle liv. Alligevel tabuiseres emnet

ofte i mødet mellem læge og patient.

Krop, sygdom og seksualitet er den første bog af sin art, der på dansk
behandler forholdet mellem sygdom og seksualitet. I fokus er

hyppige lidelser som kræft, hjertelungesygdom, gigt, sukkersyge,
spiseforstyrrelser, nyre-, tarm- og hudsygdom. Hertil kommer
kapitler om gynækologi og fødsel, søvnforstyrrelser, seksuelt
overførbare sygdomme, kromosom-forstyrrelser og seksuelle

overgreb.

Endelig rummer bogen mere overordnede kapitler om bl.a. praktisk
sexologi, etnicitet og seksuelle lægemiddelbivirkninger.

Bogen er redigeret af tre velanskrevne sexologer. Christian
Graugaard, læge, seksualforsker og ekstern lektor i sexologi ved

Københavns Universitet. Bo Møhl, ledende psykolog ved
Rigshospitalets psykiatriske afdeling. Preben Hertoft, psykiater og

Danmarks første professor i klinisk sexologi. Alle har været
tilknyttet Rigshospitalets sexologiske klinik.. Målgruppe: Henvender
sig til sundhedsprofessionelle herunder læger, sygeplejersker og

psykologer



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Krop, sygdom & seksualitet&s=dkbooks

