
Skizofreni
Hent bøger PDF

Skizofreni Hent PDF Forlaget skriver: Skizofreni er den psykiske sygdom, som er i centrum i denne bog.
Bogen henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med sygdommen men den er skrevet,

således at andre, f.eks. studerende, patienter og pårørende, der har interesse i at orientere sig om sygdommen,
også kan få udbytte af den. 

Det har været hensigten at beskrive sygdommens kompleksitet, ud fra hvad man i dag ved om den, men også
at være ydmyg over for den, da ingen har svar på alle dens spørgsmål. Behandling af skizofreni er også et
mangesidet anliggende. Hvis der nogensinde har været et tidspunkt, hvor nogen troede, at skizofreni er en

sygdom, der alene kan behandles med medicin, så er den tid forbi i dag.  

Bogen er tiltænkt et dansk publikum, men da de største landvindinger inden for både forskning og klinisk
metodeudvikling sker i udlandet, er det uundgåeligt, at det internationale perspektiv får den største plads. Det

har dog også været hensigten at omtale relevante milepæle i dansk psykiatri samt områder, hvor dansk
forskning har givet vigtige bidrag til forståelsen og behandlingen af skizofreni.  
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