Information om reumatologi
Patientvejledning

045

Velkommen
Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos
os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsforløb er vores første prioritet.
PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største
privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Hanne
Zingenberg.
Vi råder over operationsstuer, 10 ambulatorier og en række sengepladser. Vi har kompetente specialister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og
veldokumenteret ekspertise inden for deres område.
Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle
former for billeddiagnosticering kan foretages på stedet, og vi har derudover det
nyeste medicotekniske udstyr.
Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med,
er du altid velkommen til at kontakte os.

Hanne Zingenberg
Hopitalschef
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Vi passer godt på dig
Som kunde på PrivatHospitalet Danmark kan du
forvente den bedste behandling af vores professionelle personale.
Lena Åkesson, sygeplejerske og teamleder af sengeafdelingen.
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Der findes mere end 200 forskellige gigtsygdomme, der alle har til fælles, at de rammer
led, muskler, knogler og sener. De fleste gigtsygdomme giver symptomer som smerter,
træthed, stive led og nedsat funktionsevne. Gigt rammer både ældre og yngere mennesker.
Inflammation – som på dansk også kaldes betændelse (på trods af at betændelse også
kan være infektion) – er det primære symptom på størstedelen af gigtsygdommene.
Gigtsygdomme kaldes i øvrigt også reumatiske- eller reumatologiske sygdomme. Denne
betegnelse stammer fra græsk, hvor rheuma betyder “det der flyder som en flod” med
henvisning til datidens opfattelse af gigtsygdommene som sygdomme, der “flød” fra
hovedet ned i kroppen. Læren om gigtsygdomme kaldes således reumatologi og læger
der er specialiserede i gigt kaldes reumatologer.
Årsagerne til fleste gigtsygdomme er ukendte. Der findes dog enkelte undtagelser; ved
for eksempel urinsyregigt kender man den eksakte årsag, ved leddegigt kender man kun
nogle af de faktorer, der bidrager til leddegigtens forekomst osv.
Det reumatologiske speciale på PrivatHospitalet Danmark omhandler diagnostik, behandling og genoptræning af smertetilstande, der er udløst eller giver sig til kende ved
smertefulde tilstande i bevægeapparatet.
Det er ofte gigtsygdomme som eksempelvis leddegigt og slidgigt, men kan også omfatte
belastningsskader, der er opstået ved arbejde eller idræt.
Gigt kan behandles men ikke helbredes, men med den rette behandling kan symptomer
mindskes og sygdommens udvikling kan i mange tilfælde hæmmes.
Er du ramt af en gigtsygdom er det vigtigt at du har fokus på træning, håndtering af
smerter samt kost og vægt.

Specialets spændvidde:
Systemiske inflamationstilstande i:
Led - for eksempel ledegigt, podagra, psoreasisgigt
Rygsygdomme - for eksempel lumbago, iscias, discus prolaps
Degenerative sygdomme (slidgigt) i bevægeapparatet
Regionale smertetilstande:
Belastningstilstande i arme og ben som tennisalbue og kold skulder
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Vores personale
Vi ansætter kun højt kvalificeret og fagligt
kompetent personale. Det gælder både inden
for vores speciallæger, sygeplejersker og det
administrative personale.
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Kvalitetssikret
PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
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Rehabilitering/genoptræning efter operation for
Slidgigt (knæ og hofter)
Hoftenært brud
Refleksdystrofi

Neuromedicinske sygdomme
Erhvervet hjerneskade (blodprop/hjerneblødning)

Idrætsmedicin
Skader på bevægelsesapparatet som følge af overbelastning

Kontakt
Du er selvfølgelig velkommen til at ringe til os på tlf: 3964 1949 hvis du har spørgsmål
eller er i tvivl.
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PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling
indenfor følgende specialer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albuesmerter
Ankelsmerter
Anæstesi
Astma, allergi og lungesygdomme
Børnesygdomme
Fodsmerter
Gynækologi
Helbredsundersøgelser
Hjerteklinik
Hoftesmerter
Hovedpine/migræne
Hudsygdomme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndsmerter
Indlæggelse
Knæsmerter
Kosmetiske behandlinger
Kroniske smerter
Mave og tarm
Medicinske sygdomme
Neurofysiologi
Neurologi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Psykolog

•
•
•
•
•
•
•

Reumatolog
Rygsmerter
Røntgen og scanning
Skuldersmerter
Slidgigt
Sportsskader
Svedbehandlinger

•
•
•
•

(armhuler, hænder,
fødder)
Svimmelhed
Urologi
Vaccinationer - rejse
Åreknuder
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