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Annan Information
Humor är också viktigt i detta memoir; Som man kan förvänta sig, görs skämt på bekostnad av
vissa patienter eller kollegor. Och det kan vara ganska känslig dissektion för att skilja tumören
av. Det finns - hjärntumörer är antingen cancerösa eller icke-cancerösa. I Storbritannien blir
kirurger stämda (som Marsh var, för försumlighet - ett fall som omedelbart kollapsade); I
Nepal har patienternas familjer hotat att bränna ner på sjukhuset. Så jag sprang nerför
korridoren och nerför trappan och förbi de väntade patienterna tillbaka till samrådsrummet.

"Fuckoff45 fungerar inte och försöker inte någon annan permeation Marsh. Han visar att
verksamheten kan ske eftersom läkare och familjer är rädda för att konfrontera verkligheten
eller hålla smärtsamma diskussioner och säger att det som kan tyckas vara en "framgångsrik"
operation kan se ut som "en mänsklig katastrof" flera år under linjen. Men i denna bok har
Marsh gått i pension, vilket innebär att han tar en grundlig inventering av sitt liv. Utsikten, som
tagits in genom ett mikroskop, var både vild och fantastisk: ett landskap av floder och
glaciärer i levande röda och purpur som ett Richard Mosse-fotografi. Problemet är att hitta rätt
balans mellan medkänsla och frihet. Men vad gäller de grundläggande känslorna, nej, jag tror
att det är vanligt för de flesta läkare.
Uppdatera dina faktureringsuppgifter här för att fortsätta njuta av din prenumeration. Som
Rotham säger, "Marsh är inte intresserad av felets användbarhet. Åren senare såg han ett annat
barn blöda ihjäl i samma operationsställe, med samma operation utförd av samma kirurg. Jag
tittar inte över på lunchdammarna. "Var kom det avskärmade huvudet från?". Och eftersom
jag har en kamera ansluten till mikroskopet finns en TV-skärm, i princip så att sjuksköterskor
och mina assistenter kan se vad jag gör. När han talar med patienter kämpar han för att hitta
balansen mellan "hopp och verklighet", "optimism och realism", "frigörelse och medkänsla".
Den här boken beskriver dessa kampar i bra form och Jim Barclay ger absolut perfekt
berättande. Economisten förklarar för en timme sedan att Pennsylvania: s speciella val borde
ha varit en cakewalk för GOP-demokratin i Amerika för 2 timmar sedan Donald Trump säckar
Rex Tillerson-demokratin i Amerika för 15 timmar sedan Det främmande limboet för ett ryskt
universitet i Europa 17 timmar sedan Perfekt av Bach, fugues har haft en imponerande livstid
Prospero 17 timmar sedan Skulden kryper tillbaka i Afrika söder om Sahara Grafisk detalj 17
timmar sedan Se mer ILLNESS, skrev Susan Sontag, är "nattens sida". Ramanathan, MD, på
metastatisk bukspottkörtelcancer: Resultat från en SWOG-studie.
Den enda verkligheten är intensiv rädsla, en rädsla som drivs av hjälplös, överväldigande
kärlek. (s. 108) Det var vad Hemingway menade med hänvisning till betydelsen av "en sann
mening". Det är den plats där författare och läsare tillsammans delar ett band smidd i vanligt
lidande och kärlek. Det finns något valedictory om Admissions, en smart titel för en bok som
blandar fallstudier med bekännelser. Men jag vågar - jag skulle vilja tro att jag hade varit en
snäll och sympatisk läkare om jag inte hade den erfarenheten. Surgeons, under tiden, är långt
borta från de swashbuckling iconoclasts de en gång var. Illusionen försvann som
morgondimten strax efter att han introducerades på sjukhuset där de som lider av tumörer och
andra hjärtsjukdomar behandlades. Visa ingen skada av Henry Marsh allt detta, mitt i
livshotande situationer, och det är en anledning att läsa det: sant ärlighet på en oväntad plats.
Du får människor att sitta framför ett klockans ansikte med en rörlig arm och de har en knapp
att trycka på.
Han beskriver avdelningar som är fulla av byråpersonal som inte vet var hans patienter är eller
hur många timmar de försöker hitta hjärnskanning som förlorats av det senaste datorsystemet.
När en kirurg inblandar sig i din hjärna är det inte bara inkontinens eller dålig matsmältning du
riskerar men koma, förlamning och död. Drift är inte ensam arbete, och jag är en av minst ett
halvt dussintal personer närvarande. Han tantalizes oss med tips om hur en person kan gå
igenom en "hemsk personlighetsförändring" som orsakas av tumörer eller kirurgi men ger inte
några exempel. Marsh, som hade praktiserat neurokirurgi i bara några år, var osäker. Ett annat
möjligt inflytande på hans val av specialisering var diagnosen en hjärntumör i hans då tre
månader gamla son William. Det var först senare jag försvann i hjärnkirurgi, på samma sätt
som man gör, "dödade han. "Jag var lite av en beskärning då.". Slutligen, 34 år av frustration -

raseri vid nedgången av NHS och effektiv kastrering av överordnade kirurger, silverbacks i
sjukhusvärlden - utbröt i Marsh. I stället för att förfalska skivor så många läkare gör (och kan
lätt, med tanke på patienten ut och du är bara omgiven av medlemmar i ditt lag, de medicinska
bröderna), ägde Marsh sig till det. Jag menar, om en operation går bra, det spelar ingen roll
hur oförskämd du är med patienten, de kommer fortfarande att tro att du är underbar.
Smärtsamt ärlig om de misstag som kan "försvåra" en hjärna, som är utsökt anpassad till den
spända och övergående förbindelsen mellan läkare och patient och hilarisk otålig
sjukhushantering, drar Marsh oss djupt in i medicinens svåraste konst och lyfter våra andar.
Det visar sig att han hade bott i stugan, ungefär 60 år tidigare. Detta säger, Marsh skulle alltid
berätta för yngre kollegor att det finns två stora fördelar med en karriär inom medicin. Det är
delvis min familjebakgrund, mina föräldrar, Amnesty International. Det är en plats för
"emotionell och andlig alkemi", ett sätt att försöka hantera bufflande känslomässiga
upplevelser, men också ett sätt att fira den naturliga världen (särskilt de nyfikna sälarna) och
dess återställande krafter. Denna bok utforskar verkligen detta tillsammans med några mycket
djupa och personliga reflektioner om livet och några underhållande historier. Jag tycker
vanligtvis inte om att läsa verkliga historier för att jag känner mig som att det vanligtvis inte
räcker med tillräckligt med escapism för att jag ska gå vilse i historien. Och historiens moral är
ibland att du måste vara en dålig samaritan. Alla rättigheter förbehållna. 468 King St. W.,
Toronto ON M5V 1L8. Det var först efter en längre tid att söka att han engagerade i kursarbete
som skulle göra det möjligt för honom att gå i läkarskolan.
Se fler presentförslag Matematik Amazon Nonfiction Reading Underhållande starka Essentials
Antal vidarebefordra 100 Viktiga saker du inte visste att du inte visste: Math förklarar din
värld John D. De gick för att se en mycket senior neurokirurg i centrala London, som jag tror
skulle gå i pension. Det finns engagerande berättelser här och Marsh har ett sätt att släppa en
historia och plocka upp den igen som hållit mig ivrigt väntar på att ta reda på vad som skulle
hända med var och en av de patienter han avbildar. Men, gör ingen skada inte "en lektion i
Behov av hopp. "Hoppet är inte ens en faktor i det. Så du har ett område där tumören är ihop
med hjärnan själv, varför så många cancerous hjärntumörer inte kan botas. Men vad som
sticks med dig är ögonblicket när linsen vänder och synfältet breddar, och du inser att du får
insikt i livet själv när du lär dig om minutierna av neurokirurgi. DO NO HARM är en
oförglömlig inblick i de otaliga mänskliga drama som äger rum på ett upptagen modernt
sjukhus. Registrerade kontor 1: a våningen, Devon House, 171-177 Great Portland Street,
London, W1W 5PQ. Terry pratade med honom när det publicerades i hardback. Tanken att
min sucker rör sig genom tanken själv, genom känslor och orsaker - att minnen, drömmar och
reflektioner ska bestå av gelé - är helt enkelt för konstigt att förstå.
När du övergår till att vara patient eller relation till en, inser du hur lite du förstår av den
erfarenheten. Under sin tid som forskare författade Emma mer än 30 papper, abstrakter och
bokkapitel och medförfattade en bok. Och om historierna i den här boken är något att gå för riskerna är ganska höga. En liknande typ av spänning går in i operatörerna. Men han bekänner
att han inte vet om han någonsin skulle ha modet att skynda på sin egen död. För hans skull,
och för hans läsares skull hoppas jag att han har fel. Dessutom är hans medicinska praktik i
ukrainska sjukhuset presenterad i 2007 dokumentärfilm The English Surgeon. Han har
ödmjukhet att erkänna att han inte är perfekt, utan falsk modesty. Och det är oerhört
spännande, jag hittar, arbetar ner ett mikroskop. Det är framför allt en fascinerande inblick i
det svåra och (jag hittade) ofta störande neurokirurgiskt arbete.

Eftersom hjärnan har konsistens av gelé, är suger hjärnkirurgens huvudverktyg. Du har
asiatisk Ryssland i öster och västeuropa i väster. Filosofer och neurovetenskapare skriver
böcker och böcker och böcker om detta, och andra säger väl, medvetandet skulle inte ha
utvecklats (om du är en strikt darwinist, som de flesta forskare är) om det inte hade någon
form av funktion eller syfte . Kanske överreagerade jag för att jag inte visste mycket om
hjärnor. Varje gång du arbetar, kommer vi i princip att skada hjärnan.
Marsh beskriver scenen i "Do No Harm": sitter vid middagsbordet, omgivet av sin familj, "Jag
var så intensivt rörd att jag såg Katya igen så att jag knappt kunde prata," skriver han. Och jag
är allt för patienter som ställer krav och patienters rättigheter. Allting verkar ganska trivialt i
jämförelse. Om han inte kan kontrollera hur en operation visar sig, kommer han att
kontrollera hur han känner. Och om det tillfälligt är oundvikligt, be lite mer, den här gången
för en läkare som Henry Marsh. Det var bäst att kompromissa och lämna lite av tumören
"Marsh återkallar. Kirurger är notoriska för att ha stora egon, och Dr. Henry Marsh är inget
undantag. Läsare av den här boken, liksom de tusentals patienter som Marsh har behandlat
över sin karriär kan vara tacksam att han inte gjorde det. Min andra fru, antropologen Kate
Fox, är en mycket bra författare och jag brukade läsa bitar av det till henne. Hon känner sig
fysiskt utmattad genom att försöka följa med vad som händer runt henne. En dokumentlängd
på 2007-talet om hans arbete i Ukraina, The English Surgeon, vann en Emmy.
Marsh är inte intresserad av att ge oss en glansad bild av hjärnkirurg som superman han vill
visa oss det fruktansvärda tryck som han har levt under hela sitt yrkesliv. I sitt arbete som
praktiserande psykoanalytiker hämtade Stephen Grosz de senaste tjugofemåren för att avslöja
de dolda känslorna bakom vårt mest förvirrande beteende. När mamman förklarar att hon
förstår att han skulle behöva försvara sjukhusets handlingar, säger han att han inte försöker
täcka upp för någon: "Jag gillar inte denna plats och har ingen lojalitet över det." Lynne
Malcolm: Du säger att ditt liv som neurokirurg har lärt dig att skillnaden mellan hjärnan och
kroppen är falsk. Marsh verkar inom ramen för NHS, men har privat försäkring när han eller
hans fru kräver vård. Mycket av det moraliska livet, tänkte Williams, innehåller ett likartat
element av lycka.

