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35.000 danskere er dagligt sygemeldte på grund af stress, og 1.400 danskere dør hvert år af stress-relaterede
sygdomme. Ubehandlet stress udløser halvdelen af alle depressioner og angstlidelser, og der gøres alt for lidt
for at forebygge stress på arbejdspladserne. WHO forudser, at stress i løbet af de næste 10 år vil være årsag til
halvdelen af alle vestlige dødsfald. Denne bog kommer med nye bud på, hvorfor og hvem, der bliver syge af
stress, og hvad man selv kan gøre for at forebygge eller behandle stressrelaterede skader. Bogen er en
selvbiografi, skrevet af en sygeplejerske, som trods glæde og engagement i sit fag, blev fanget i et dårligt
arbejdsmiljø og endte på grænsen af dødeligt stress-syndrom. Dele af bogen beskriver, hvad der sker med
kroppen, når stresshormonerne udskilles i farlige mænger i alt for lang tid. Og hvorfor det er så vigtigt, at man
stopper i tide. Andre kapitler handler om hendes tur gennem de offentlige systemer, bl.a.
Arbejdsskadestyrelsen, samt den lange, svære vej tilbage til arbejdsmarkedet.
net/signatures/din_patientsikkerhed/ Artikler og nyhedsbreve om kost og livstil, sundhed og sygdom. rigtig
vigtige: hippocampus og amygdala. skrivunder. Og bliver der ballade, når du siger stop. Man kan definere
stress som en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Når du har stress, kan det observeres
på skanninger af hjernen. Og bliver der ballade, når du siger stop. Synes du også, dit barn sidder for længe

med iPad’en og foran TV’et. Ugeskrift for lægfolk Mange er lei av å leve med angst, stress og utbrenthet og
ønsker seg en bedre og symptomfri tilværelse fylt med indre ro, energi, og selvtillit. HUSK endelig
underskriftindsamlingen 'DIN PATIENTIKKERHED - DIN UNDERSKRIFT', som omhandler funktionelle
lidelser. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller
oplever, at han eller hun har. net/signatures/din_patientsikkerhed/ Artikler og nyhedsbreve om kost og livstil,
sundhed og sygdom. Personer med lidelser som epilepsi og hjerneskader har gitt forskerne et overraskende
blikk inn i selvets maskinrom. Du risikerer let, at bøffen bliver tør, når kødet er meget magert.
skrivunder.
Og bliver der ballade, når du siger stop. To områder i hjernen er bl. Derfor har pressen et større ansvar end
nogensinde for at sikre mangfoldighed i historierne, når store sager ruller. Man kan definere stress som en
belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. rigtig vigtige: hippocampus og amygdala. Men
hvor i hjernen oppstår følelsen av et selv.

