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BESKRIVNING

Människosläktet har genom årtusenden exponerats för olyckor och naturkatastrofer. Transportolyckor och
andra tekniska katastrofer, krig och flyktingtrauman, terrorhändelser liksom interpersonellt våld och
traumatiska övergrepp under uppväxten kan utgöra påfrestningar under människors liv samt leda till svåra
hälsoeffekter.Denna tredje upplaga av Psykotraumatologi riktar sitt fokus mot den utveckling som skett
under senaste decenniet när det gäller forskningen inom området. Sålunda beskrivs hur människor reagerar
på hot och på faktorer som både kan öka risken för och motverka utvecklingen av traumatisk stress.
Komplicerade sorgereaktioner och traumarelaterade tillstånd beskrivs ingående både när det gäller barn
och vuxna. Vidare är avsnitten om neurobiologi, krisstöd i akutfas och behandling uppdaterade.Syftet med
Psykotraumatologi är att utgöra en samlad kunskapskälla för den som behöver det i sin utbildning och
fortbildning. På så sätt kan alla som i sin profession kommer i kontakt med potentiellt traumatiserade
individer, till exempel inom hälso- och sjukvården, skolväsendet samt inom kommunernas socialtjänst ha
nytta av boken.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Psykotraumatologi 2019/2020 - Uppsala universitet

Pris: 340 kr. häftad, 2018. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Psykotraumatologi av (ISBN
9789144119939) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb ...

PDF Kursplan för Psykotraumatologi specialist - psykologforbundet.se

Gör en bra affär på Psykotraumatologi (Häftad, 2018) Lägst pris just nu 335 kr bland 8 st butiker. Varje
månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...

Psykotraumatologi - Per-Olof Michel, Tom Lundin, Ulf Otto - Häftad ...

Tag uddannelsen til relationel psykoterapeut hos SFPP - Skolen for Psykotraumatologi og Psykoterapi. Vi
har fokus på dig, din udvikling og beskæftiger os med ...
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