
Overlevelse i en overmedicineret verden
Hent bøger PDF

Peter C. Gøtzsche

Overlevelse i en overmedicineret verden Peter C. Gøtzsche Hent PDF Man spørger ikke sin frisør, om man
trænger til at blive klippet. De fleste mennesker har hørt dette udtryk eller noget lignende. Alligevel
accepterer vi uden videre, at vore læger udsætter os for forskellige diagnostiske undersøgelser og

behandlinger, der kan gavne dem økonomisk. Sundhedsvæsenet er fuldt af økonomiske interessekonflikter,
og selv når din læge ikke drager umiddelbar fordel af det, er der mange andre grunde til, at du bør være

vågen. Læger bruger i god tro mange behandlinger, der ikke virker, og da der ikke er nogen behandling, der
ikke har skadevirkninger, skader læger mange mennesker.

Du skal derfor selv finde evidensen for at beskytte dig mod skader. Disse skader skyldes sædvanligvis
lægemidler, men kan også skyldes en infektion, kirurgi, kinesiske urter, elektrochok, en diagnostisk test eller

indlæggelse på et hospital, hvilket er et farligt sted, fordi der sker mange fejl der.

Meningen med bogen er at være en hjælp til selvhjælp, så du selv kan finde den mest pålidelige evidens for
diagnostiske metoder og behandlinger i sundhedsvæsenet. Den er skrevet for alle, også læger og andet

sundhedspersonale, der ganske som patienter kan føle sig fortabt, hvis de går på internettet og forsøger at
finde svar på de mest relevante spørgsmål, de har.

 

Man spørger ikke sin frisør, om man trænger til at blive klippet. De
fleste mennesker har hørt dette udtryk eller noget lignende. Alligevel
accepterer vi uden videre, at vore læger udsætter os for forskellige
diagnostiske undersøgelser og behandlinger, der kan gavne dem

økonomisk. Sundhedsvæsenet er fuldt af økonomiske
interessekonflikter, og selv når din læge ikke drager umiddelbar
fordel af det, er der mange andre grunde til, at du bør være vågen.
Læger bruger i god tro mange behandlinger, der ikke virker, og da
der ikke er nogen behandling, der ikke har skadevirkninger, skader

læger mange mennesker.

Du skal derfor selv finde evidensen for at beskytte dig mod skader.
Disse skader skyldes sædvanligvis lægemidler, men kan også skyldes
en infektion, kirurgi, kinesiske urter, elektrochok, en diagnostisk test
eller indlæggelse på et hospital, hvilket er et farligt sted, fordi der

sker mange fejl der.

Meningen med bogen er at være en hjælp til selvhjælp, så du selv
kan finde den mest pålidelige evidens for diagnostiske metoder og
behandlinger i sundhedsvæsenet. Den er skrevet for alle, også læger
og andet sundhedspersonale, der ganske som patienter kan føle sig
fortabt, hvis de går på internettet og forsøger at finde svar på de mest

relevante spørgsmål, de har.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Overlevelse i en overmedicineret verden&s=dkbooks

