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Hjertesvigt handler om falske løfter, dårlige vaner og følelsen af at falde, og at den, man stolede på, ville holde
fast, giver slip.
Til at dulme smerten er der kun cigaretter og rødvin, og man er overbevist om, at man hellere vil flækkes midt
over af en lastbil end nogensinde at elske nogen igen.
Hjertesvigt skildrer en dødsdømt forelskelse, og hvordan der måske findes et håb et sted, men at man ikke
ved, hvor man skal lede, for man er blevet væk i sig selv. Digtsamlingen tematiserer de udfordringer, man
støder på, når man er ung, dum og ulykkeligt forelsket. Uddrag af bogen Forkullet – Og hvis ikke jeg har ondt
i hjertet, så er det i lungerne fordi jeg bliver nødt til at sortne dem med cigaretter for at udholde de mange
kaffeaftaler jeg overdænger dig med Men dit navn dukker stadig op overalt i alt jeg gør i røgskyen og i
fucking latte-art.
Om forfatteren Cecilie Hvidbak Østergaard er født i 1998 i Aarhus, nu bosat i København. Siden
barndommen har hun beskæftiget sig med teater og dans. Hjertesvigt er hendes debut som digter.
eks. Hvert år får mere end 11. … 4 / HJERTESVIGT D e typiske symptomer på hjertesvigt er
væ-skeophobning, usæd-vanlig træthed og åndenød. Årsagen kan ligge i selve hjertemusklen, eller uden for

den. Hans Persson, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm Björn Eriksson, Gustavsbergs vårdcentral,
Gustavsberg UPDATE Hjertesvigt. Community; Popular; Memberships; App Store; Vegetarian diets lower
the risk for nonalcoholic fatty liver disease, according to a study published in the Tzu Chi Medical Journal.
Kaldes på engelsk for heart failure. hjertesvigt oversættelse i ordbogen dansk - engelsk på Glosbe,
online-ordbog, gratis. Read the latest magazines about Hjertesvigt and discover magazines on Yumpu.
Tilstanden kan medføre ophobning Ved kronisk hjertesvigt forstås traditionelt en tilstand med objektivt
påviselig abnorm funktion eller struktur af hjertet, hvilket ofte medfører symptomer i form af åndenød, ødemer
eller abnorm trætbarhed ved fysisk aktivitet.
-studium. Ved Hjertemedicinsk Afdeling er der etableret en Hjertesvigtklinik, som er baseret på et
tværfagligt samarbejde mellem tilknyttede specialiserede hjertesygeplejersker og hjertelæger.
Her følger nogle enkle yogiske råd til dig, der har. Livsforlængende effekt af behandling er dog kun
dokumenteret ved kronisk systolisk hjerteinsufficiens med EF. d. Christian Schou, 53 år, fik konstateret svært
hjertesvigt for tre år siden. Hjertesvigt, også benævnt hjerteinsufficiens, er et klinisk syndrom, med tegn på
væskeretention, åndenød eller trætbarhed, i hvile eller under anstrengelse, og med objektive tegn på reduceret
systolisk funktion a Hjertesvigt - Kronisk hjerteinsufficiens - Hjerte-kar-sygdomme - Kan betegnes som et
syndrom med symptomer, især dyspnø forsaget af svigt af venstre ventrikel Hjertesvigt er en tilstand, hvor
hjertekamrenes funktion er nedsat. Alkohol Anbefalinger fra Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen på
alkoholområdet; Diabetes Hjerte-kar-sygdomme ledsager ofte diabetes. Her finder du viden sygdommen
hjertesvigt - også kaldet hjerteinsufficiens - og det at leve med den. Femårs mortaliteten på ca.

