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Kort & godt om DEPRESSION Poul Videbech Hent PDF Hvad er depression? Hvad sker der, når man får en
depression? Hvorfor får man depression? Hvordan stilles diagnosen? Hvordan foregår behandlingen? Hvad

kan man gøre? Og hvordan kan man hjælpe sine nærmeste, hvis de bliver ramt? Kort & godt om
DEPRESSION henvender sig til dig, der har en depression og gerne vil have mere at vide om emnet, hvad du
selv kan gøre, og hvor du kan få hjælp. I bogen finder du kort og klar viden om de forskellige former for

depression, om symptomer, årsager og behandling og om samspillet mellem krop og psyke. Bogen indeholder
viden og råd om stress, belastende livsomstændigheder, personlighed, genetik, krop, søvn, livsstil, alkohol,
parforhold og arbejdet – og om hvordan man forebygger tilbagefald. Bogen er også relevant for pårørende,
behandlere, ledere m.fl. Poul Videbech, læge, dr.med., professor i klinisk psykiatri ved Aarhus Universitet,
depressionsforsker, psykoterapeut og en af landets førende eksperter på depressionsområdet. Forsker i
årsagerne til og behandlingen af depression og har forsket i fødselsdepression. Tidl. formand for Dansk

Psykiatrisk Selskab. Har skrevet lærebøger i psykiatri samt flere andre bøger. Er bl.a. medforfatter til bogen
Fødselsdepression, der er hjælp at få. Engageret deltager i samfundsdebatten om depression og psykisk

sygdom. www.videbech.com. Kort & godt-serien er en række bøger, der beskriver det vigtigste, man skal vide
om forskellige emner inden for psykologi, sundhed og det gode liv. Bøgerne er skrevet af førende eksperter
på de forskellige området og formidler den vigtigste viden på feltet i et sprog, der er til at forstå. Kort & godt!
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Bøgerne er skrevet af førende eksperter på de forskellige området og
formidler den vigtigste viden på feltet i et sprog, der er til at forstå.
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