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Hjernerystelse Troels W. Kjær Hent PDF Forlaget skriver: I det moderne videnssamfund er hjernen på
konstant arbejde. De fleste af os jonglerer i et stigende tidspres mellem arbejds- og familieliv, sociale medier,

venner og fritidsinteresser m.m. Vi bruger hjernen hele tiden, endda også i de stunder, hvor der før var
naturlige ’hjerne-pauser’.

En hjernerystelse er ikke kun en fysisk hindring i ens liv, det er også en omstilling psykisk og eksistentielt.
Den hjernerystede er tvunget til markant at ændre livsstil og kun langsomt integrere sig i det vante igen.

Nogle oplever senfølger og bliver nødt til at prioritere anderledes i endnu længere tid.

Bogen præsenterer den faglige viden, der eksisterer på området. Den forklarer, hvad en hjernerystelse gør ved
krop, følelsesliv, nervesystem og kognitive evner. Den er opbygget i forskellige dele, som kan læses, alt efter
om du har slået hovedet for nylig, eller det er længere tid siden. På den måde får du netop den viden, du har

brug for.

Ikke mindst videregives de værktøjer og copingstrategier, der skal til for at komme i bedring efter en
hjernerystelse og for at leve med så høj livskvalitet som muligt undervejs i et forløb med hjernerystelse.

Troels W. Kjær er overlæge ved Sjællands Universitetshospital og en af Danmarks førende hjerneforskere.
Loa Opstrup er psykoterapeut, står bag Samtaleterapi Kbh og har specialiseret sig i behandling af

hjernerystelse.

 

Forlaget skriver: I det moderne videnssamfund er hjernen på
konstant arbejde. De fleste af os jonglerer i et stigende tidspres

mellem arbejds- og familieliv, sociale medier, venner og
fritidsinteresser m.m. Vi bruger hjernen hele tiden, endda også i de

stunder, hvor der før var naturlige ’hjerne-pauser’.

En hjernerystelse er ikke kun en fysisk hindring i ens liv, det er også
en omstilling psykisk og eksistentielt. Den hjernerystede er tvunget
til markant at ændre livsstil og kun langsomt integrere sig i det vante

igen. Nogle oplever senfølger og bliver nødt til at prioritere
anderledes i endnu længere tid.

Bogen præsenterer den faglige viden, der eksisterer på området. Den
forklarer, hvad en hjernerystelse gør ved krop, følelsesliv,

nervesystem og kognitive evner. Den er opbygget i forskellige dele,
som kan læses, alt efter om du har slået hovedet for nylig, eller det er
længere tid siden. På den måde får du netop den viden, du har brug

for.

Ikke mindst videregives de værktøjer og copingstrategier, der skal til
for at komme i bedring efter en hjernerystelse og for at leve med så
høj livskvalitet som muligt undervejs i et forløb med hjernerystelse.



Troels W. Kjær er overlæge ved Sjællands Universitetshospital og en
af Danmarks førende hjerneforskere. Loa Opstrup er psykoterapeut,
står bag Samtaleterapi Kbh og har specialiseret sig i behandling af

hjernerystelse.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Hjernerystelse&s=dkbooks

