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Forstå demens Hent PDF Forlaget skriver: Forstå demens er en bog til alle, som ønsker at forstå sygdommen
demens og de mange konsekvenser, den har for den demente og for de pårørende. Bogen er skrevet af

19 eksperter med hver deres faglige viden og erfaring om demenssygdomme.

Forstå demens beskriver alt om sygdommens symptomer, forløb og udvikling, dens behandlingsmuligheder
og mulighederne for offentlig hjælp og pleje. 

Forstå demens giver et dybtgående og mangefacetteret indblik i, hvad det vil sige at have en demenssygdom
og i de implikationer sygdommen har for familie og omgivelser.

Bogen henvender sig til de berørte og deres familier, men er også relevant for alle de faggrupper som i kraft af
deres arbejde har kontakt til demente: social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgivere,

praktiserende læger m.fl. 

Denne 2. reviderede udgave er opdateret i forhold til nyeste viden, erfaring og lovgivning på området.
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