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BESKRIVNING

Nästan alla som är nya på vår sömnmedicinska klink har efterfrågat en översiktlig och illustrerad
sammanfattning av terapiområdet. Lika ofta har vi letat i hyllorna och funnit böcker tjocka som tegelstenar
eller lösa manuskriptsamlingar. För att råda bot på denna brist av klinisk vägledning bestämde vi oss att
sammanställa en översiktlig handbok i sömnmedicin. Vårt mål var att basera den på kliniska fall som vi
träffat påi gällande internationella diagnossystem (ICSD).Dario Tesan och Amer Raja är två unga läkare
som avlossade startskottet till den bok du har i handen. Tillsammans har vi systematiskt bearbetat våra
kliniska register för att sammanföra enskilda, autentiska patientfall med det aktuella kunskapsläget.
Resultatet har blivit en handbok för all sjukvårdspersonal som träffar patienter med sömn eller
vakenhetsstörningar. Kort sagt, en handbok i sömnrelaterade sjukdomar som snabbt kan ge dig en översikt
av området, men som också tillhandahåller mer djuplodande analyser av den sömnproblematik som
illustrerar de olika fallen.Med denna bok hoppas vi att sömnmedicin skall bli mera tillgängligt såväl för
den med ett begynnade intresse som för den mer erfarne. Förhoppningsvis kan vi in- tressera en vidare
läsekrets även inom allmänmedicin, psykiatri, internmedicin och företagshälsovård för att nämna några
områden.Vår vision är att boken skall kunna användas som en aktiv kunskapskälla vid olika
vårdinrättningar runt om i landet. Vi hoppas därmed att intresset för sömnmedicin sprids bortom
sömnlaboratoriets väggar. Mycket nöje och nytta med läsningen och välkommen till vår fascinerande
sömnmedicinska värld.Författarna
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

tegelstenar | Jämför pris på tegelstenar online - Kelkoo

sÖmnhandboken 5. hÖgkÄnslig... Än sen dÅ? : en guide fÖr dig som vill fÖrst ...

Ludger Grote - Böcker | Bokus bokhandel

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data
om ditt besök. Vår integritetspolicy förklarar vi ...
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Nästan alla som är nya på vår sömnmedicinska klink har efterfrågat en översiktlig och illustrerad
sammanfattning av terapiområdet. Lika ofta har vi letat i ...
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