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Børneeksem Solveig Esmann Hent PDF Atopisk eksem - også kaldet børneeksem – er en kronisk hudsygdom.
Den ses i dag hos 15-20% af alle børn i førskolealderen samt hos et stigende antal voksne. Sygdommen har

ofte stor indvirkning på hverdagslivet. Det gælder såvel det lille barn, som kræver meget af familiens
opmærksomhed, som det gælder den voksne, der måske isolerer sig og må sygemelde sig fra sit arbejde. I
denne bog ”Børneeksem - En håndbog for børn og voksne med atopisk eksem” gives forklaring på, hvorfor
eksem opstår, og der opstilles en række ”gode råd” til, hvordan man tackler hverdagen med eksem. I bogen er
der desuden et afsnit om forebyggende hudpleje med en oversigt over mange forskellige hudplejeprodukter
samt en grundig gennemgang af de forskellige muligheder for behandling. Den traditionelle behandling med

hormoncreme forklares grundigt og risikoen for bivirkninger tages i betragtning. Også andre
behandlingsformer beskrives, fx behandling med immunregulerende stoffer og alternativ behandling. Et

særligt afsnit rummer en oversigt over, hvilke muligheder man har for at søge økonomisk støtte. Alt i alt er
det en bog, der forsøger at favne alle de vilkår, der udspiller sig for den, der har atopisk eksem og for familien

omkring.
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