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BESKRIVNING

Andrologi är den vetenskapsgren inom medicinen som ägnar sig åt de manliga reproduktionsorganens
funktion under fysiologiska och patologiska förhållanden. I vid mening handlar den kliniska andrologin
om sjukdomar i de manliga könsorganen, i praktisk mening innefattar den sjukdomar som berör mannens
reproduktionsfunktion. Andrologi är i dag ingen egen medicinsk specialitet i Sverige och de flesta
europeiska länder. Det kliniska patientarbetet handläggs av olika specialister: urologer, endokrinologer,
gynekologer och dermatologer. Sjukdomar i det manliga reproduktionssystemet är vanliga och
representerar en stor somatisk och ofta även psykologisk påfrestning för patienten. Dessutom är några av
de vanliga andrologiska störningarna tidiga varsel om allvarliga metabola och kardiovaskulära sjukdomar.
Det finns därför ett stort behov att förbättra det andrologiska omhändertagandet och öka kompetensen
inom sjukvården. I Andrologi har biologiska basfakta fått en framträdande plats, men även psykologiska
faktorer har getts utrymme med syfte att ge en helhetssyn på mannens könsspecifika organfunktioner,
uttryckssätt och sjukdomar. Boken syftar till att ge en bred bild av ämnet. Den vänder sig till allmänläkare
och vårdutbildningar samt till läkare inom olika specialiteter med intresse för mannens
reproduktionsstörningar i vid mening.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin. Vid den Transmedicinska mottagningen är uppdraget
är att utreda könsinkongruens och behandla könsdysfori hos ...

Vad betyder androlog - Synonymer.se

kunna diagnostisera och tillämpa behandlingsprinciper av andrologiska sjukdomar

Andrologi manlig-medicin testosteron

Information om arrangemanget. Praktisk Andrologi. Program Anatomi och fysiologi Paus Sexualanamnes,
undersökning och palpationsfynd Lunch Erektionsproblem, snabb och ...
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ANDROLOGI

https://www.bo-fi.club/?p=ANDROLOGI&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ANDROLOGI&ln=se
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