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Fertilitet og sundhed Lone Schmidt Hent PDF Forlaget skriver: Fertilitet og sundhed beskriver centrale
områder indenfor feltet reproduktiv sundhed med fokus på områder, hvor der er grundlag for at sætte ind med

fremtidige forebyggende interventioner.

Emner som behandles er fx de nye forbedrede muligheder for screening, gravides risiko for udvikling af
affektive sygdomme og fostertilværelsens betydning for det fremtidige liv. Derudover er der kapitler om

sociale determinaters betydning for fødselsmønsteret, risikofaktorer for nedsat frugtbarhed og om assisteret
befrugtning.

Målgruppen er studerende på de folkesundhedsvidenskabelige kandidat- og masteruddannelser samt på
professionsbachelor uddannelserne. 

Om redaktørerne
Lone Schmidt er lektor, dr.med., ph.d. ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Har arbejdet som hospitalslæge primært inden for gynækologi og obstetrik og har siden midt-80´erne forsket i
reproduktiv sundhed. Det primære forskningsområde er infertilitet og assisteret befrugtning med fokus på

reproduktionsepidemologi, psykosociale aspekter, familiedannelse, og samspillet mellem psykiatriske lidelser
og assisteret befrugtning. Underviser på en lang række uddannelser bl.a. om reproduktiv sundhed. Arbejder
sundhedspolitisk på, at vi samfundsmæssigt skal tage vare på at bevare befolkningens evne til at få børn.

Anja Pinborg er overlæge og dr.med. på Fertilitetsklinikken i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og er
uddannet speciallæge i gynækologi og obstetrik. Er endvidere lektor på Center for Klinisk Uddannelse ved

Københavns Universitet og formand for Nordisk Fertilitetsselskab. Har gennem de sidste 12 år beskæftiget sig
med forskning inden for human reproduktion. Forskningsområderne er primært

reproduktionsepidemiologiske med vægt på sundhed og sygelighed hos børn født efter assisteret befrugtning
samt risikofaktorer ved tvillingegraviditeter.    

 

Forlaget skriver: Fertilitet og sundhed beskriver centrale områder
indenfor feltet reproduktiv sundhed med fokus på områder, hvor der

er grundlag for at sætte ind med fremtidige forebyggende
interventioner.

Emner som behandles er fx de nye forbedrede muligheder for
screening, gravides risiko for udvikling af affektive sygdomme og
fostertilværelsens betydning for det fremtidige liv. Derudover er der
kapitler om sociale determinaters betydning for fødselsmønsteret,
risikofaktorer for nedsat frugtbarhed og om assisteret befrugtning.

Målgruppen er studerende på de folkesundhedsvidenskabelige
kandidat- og masteruddannelser samt på professionsbachelor

uddannelserne. 

Om redaktørerne
Lone Schmidt er lektor, dr.med., ph.d. ved Institut for

Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Har arbejdet som
hospitalslæge primært inden for gynækologi og obstetrik og har



siden midt-80´erne forsket i reproduktiv sundhed. Det primære
forskningsområde er infertilitet og assisteret befrugtning med fokus

på reproduktionsepidemologi, psykosociale aspekter,
familiedannelse, og samspillet mellem psykiatriske lidelser og

assisteret befrugtning. Underviser på en lang række uddannelser bl.a.
om reproduktiv sundhed. Arbejder sundhedspolitisk på, at vi

samfundsmæssigt skal tage vare på at bevare befolkningens evne til
at få børn.

Anja Pinborg er overlæge og dr.med. på Fertilitetsklinikken i
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet og er uddannet speciallæge i
gynækologi og obstetrik. Er endvidere lektor på Center for Klinisk
Uddannelse ved Københavns Universitet og formand for Nordisk
Fertilitetsselskab. Har gennem de sidste 12 år beskæftiget sig med
forskning inden for human reproduktion. Forskningsområderne er
primært reproduktionsepidemiologiske med vægt på sundhed og

sygelighed hos børn født efter assisteret befrugtning samt
risikofaktorer ved tvillingegraviditeter.    

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Fertilitet og sundhed&s=dkbooks

