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Eosinofil pneumoni

Beskrivelse

Kilde:
Forfatter
Udarbejdet:
Andre med samme
diagnose?
Betydningen af en
god udredning

Sjælden, kronisk lungesygdom af ukendt årsag, hvor en bestemt type hvide
blodlegemer (eosinofile leukocytter) samler sig i lungevævet. Sygdommen viser sig ved
vejrtrækningsbesvær, evt. astma, feber, hoste, vægttab og nattesved.
Diagnosen stilles ved røntgenundersøgelse, blodprøver og kikkertundersøgelse af
lungerne. Behandlingen består af binyrebarkhormon, der har god effekt.
Medicinsk Kompendium, 15. udg., side 1391-1392.
læge John-Erik Stig Hansen
December 1999
Der findes en forening for denne diagnose: Netværk for sjældne lungesygdomme under
Danmarks Lungeforening
Det er meget vigtigt, at der foretages en grundig udredning, som tydeliggør de
forskellige symptomer, den sjældne diagnose indebærer for den enkelte. Der kan være
tale om såvel lægefaglige, motoriske som psykosociale udredninger.
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Syndromer kan ofte have sammensatte symptombilleder, der nødvendiggør en
udredning af flere problemstillinger så forskelligartede som indlæringsvanskeligheder,
smerter og organfejl. Det kan være naturligt at fokusere på det mest udtalte symptom,
men manglende opmærksomhed på andre symptomer skaber risiko for fejludvikling.
En række sjældne diagnoser kompliceres yderligere af, at handicappet er usynligt. Fx
træthed, dårligt immunforsvar og kognitive problemer.

Mere faglig viden:

For at kunne yde mennesker med en sjælden diagnose den nødvendige medicinske
behandling og sociale støtte er det derfor vigtigt at være opmærksom på både de
enkelte symptomer og det samlede billede for den enkelte.
ÅUH, Århus Sygehus (Lungemedicinsk Afdeling B)
Lungemedicinsk Afdeling B
Nørrebrogade 44, Bygn. 1A, 2A, 2B
8000 Århus C
Tlf.: 7846 2080

Gentofte Hospital (Lungemedicinsk afdeling Y)
Lungemedicinsk afdeling Y
Niels Andersens Vej 65, opgang 1 & 4
2900 Hellerup
Tlf.: 39 77 34 90
Danske og nordiske rarelink.dk
links:
Nordisk linksamling. Information om sjældne handicap og kontaktmuligheder.
Informationen er produceret af offentlige videnshavere på sjældne-handicap-området i
Danmark, Norge, Sverige og Finland.
Internationale links: eMedicine
En database med kvalitetssikret information om en bred vifte af sygdomme og
syndromer, almindelige og sjældne, genetiske og ikke-genetiske. Informationen er på
engelsk og primært målrettet læger.
Madisons Foundation
Madisons Foundations hjemmeside giver informationer til forældre om sjældne og
alvorlige sygdomme hos børn. Informationen er på engelsk. Deres beskrivelser er
skrevet af læger fra University of California in Los Angeles (UCLA).
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MedlinePlus
MedlinePlus Medical Encyclopedia samler information fra det amerikansk National
Library of Medicine, The National Institutes of Health (NIH), og andre statslige og
sundhedsrelaterede organisationer. Informationen er på engelsk og målrettet både
fagpersoner og private.
Health on the Net foundation
Health on the Net (eller HON) er en non-profit, ikke-statslige organisation, som
arbejder for at fremme, og vejledende om, pålidelige online medicinske og
sundhedsmæssige oplysninger. Informationen er på engelsk og målrettet både
fagpersoner og ikke fagpersoner.
National Institutes of Health (NIH) Office of rare diseases (ORD)
ORD er den amerikanske sundhedsstyrelses (NIH) afdeling for sjældne diagnoser.
Deres hjemmeside er en portal til information og research om sjældne diagnoser.
Informationen er på engelsk og målrettet både fagpersoner og private.
Orphanet Journal of Rare Diseases
Orphanet Journal of Rare Diseases er et engelsksproget online tidsskrift med artikler
om sjældne sygdomme. Det er Orphanets (den europæiske portal for sjældne
sygdomme og sjældne lægemidler) officielle tidsskrift.
Orphanet
En database med information om sjældne sygdomme. Databasen indeholder en
encyklopædi med beskrivelser, hvorfra der linkes videre til forskellige services, blandt
andet foreninger og netværk. Artiklerne kan læses på både engelsk og fransk.
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