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At leve med fibromyalgi Guni Martin Hent PDF Forlaget skriver: »At leve med Fibromyalgi af Guni Martin
er en berigende dansk bog om den diffuse og smertelige lidelse fibromyalgi, som er en meget forsømt
sygdom, hvad angår forskning, selvom omkring 50.000 danskere lider af den. Nogle forskere mener, at

fibromyalgilidende oplever en smerteintensitet på højde med den, ledegift-patienter oplever. Der er dog den
væsentlige forskel, at fibromyalgi ikke giver sig synlige udslag. Dette har givet lidelsen det sigende navn
"den usynlige sygdom". På grund af denne usynlighed er det ikke let for omgivelserne at forstå de lidenede
eller at tage dem alvorligt, og heller ikke for den ramte, selv at acceptere og tage hensyn til sin lidelse.

Denne bog er et godt redskab til at afhjælpe usynligheden, den opsummerer på en grundig og tilgængelig
måde den seneste viden inden for området og fremlægger de mange symptomer ved fibromyalgi, så

forståelsen af lidelsen øges.

Bogen er ikke bare baseret på nøgterne videnskabelige facts, men også på personlige erfaringer og oplevelser.
Ydermere indeholder bogen et væld af praktiske forslag til behandling og afhjælpning af symptomer. Disse

forslag kan være til stor inspiration for både de lidendeog de behandlende.«
- Susanne Bjørnskov, Fysioterapeut.
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