
Det homøopatiske alternativ
Hent bøger PDF

Ole Jørgensen

Det homøopatiske alternativ Ole Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Erstatning eller supplement til
konventionel behandling

Sundhedssektoren er i krise. Det skyldes bl.a. at lægevidenskabens hvidkitlede eksperter har fået for stor
magt. For stor, fordi den indskrænkede specialistsynsvinkel som dominerer, har taget magten og overblikket
fra de ansvarlige og gjort sundhedssektoren og politikerne ude af stand til at varetage forpligtelserne over for

folkesundheden.

Siden 1973 har dr. med. Ole Jørgensen arbejdet fra sin klinik i Kgs. Lyngby. Med udgivelsen af Det
homøopatiske alternativ foreligger for første gang på dansk en kvalificeret og bred indføring i homøopati.

De første sætninger i Ole Jørgensens bog lyder:

»Lægevidenskaben kan ikke helbrede de kroniske sygdomme. Det er homøopatiens område.«

Ole Jørgensens bog henvender sig dels til læger og andre, der arbejder i sundhedssektoren, dels til alment
interesserede, der her for første gang får svar på en række spørgsmål om homøopati. Men derudover

henvender bogen sig også til politikere og beslutningstagere.. Målgruppe: Henvender sig til læger og andre
der arbejder i sundhedssektoren samt alment interesserede
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