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Din läkarbok mitt i livet : guiden till hälsa Gunilla Hasselgren boken PDF Välkommen till min läkarbok för
dig som är mitt i livet. Så inleder Gunilla Hasselgren, allmänpraktiserande läkare och känd från det populära
teveprogrammet Fråga doktorn, sin stödjande och inspirerande läkarbok.         Mycket händer i det vi kallar
medelåldern, i både kropp och själ. På ett avdramatiserat sätt delar Gunilla Hasselgren med sig av sin långa
erfarenhet och sin kunskap om de vanligaste sjukdomarna och symtomen. Du får också hjälp att formulera
frågor till dig själv och till sjukvården, råd om vad du kan göra på egen hand och vänskapliga påminnelser
som får dig att stanna upp och tänka efter.    Hur vill du leva nu? Och hur vill du ha det när du blir gammal?  
En guldgruva för dig som lämnat ungdomsåren bakom dig, men förhoppningsvis har ett långt och härligt liv

att se fram emot!
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