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Denne boken gir en kort innføring i ekkokardiografi av barn.
Boken er beregnet for barneleger med interesse for barnehjertesykdommer, nyfødtleger og ekkoteknikere,
men også for voksenkardiologer som i økende grad må vurdere pasienter med reparerte medfødte hjertefeil.
Boken bruker en standardisert segmental tilnærming der man undersøker hjertet anatomisk og funksjonelt, bit
for bit, ved å følge
blodets gang. Boken omhandler både normale funn, funn ved hjertefeil, oppfølging etter hjertekirurgi og
tilstander som ikke skal behandles kirurgisk.

Dr. Med. Leif Brunvand
er overlege ved Barnehjerteseksjonen, Oslo Universitetssykehus
og har arbeidet med diagnostikk og oppfølging av barn med
hjertefeil siden 1988.

Dr. Philos. Per G. Bjørnstad
har vært overlege ved Barnehjerteseksjonen, Rikshospitalet
fra 1978 ? 2008. Han har arbeidet med ekkokardiografi siden 1973
og med diagnostikk, oppfølging og intervensjonell behandling
av pasienter med medfødt hjertefeil siden 1972.
Brystsmerter med spørsmål om sykdom i hjertets kransårer Tung pust Hjertesvikt Hjerteklaffesykdom
Blodtrykkssykdom Hjerterytmeforstyrrelser Barn med bilyd og. Kvalme og oppkast. OBS! Kvalme og oppkast
kan skyldes mange forskjellige sykdommer og bør vurderes sammen med øvrige symptomer for å avdekke den
underliggende. Fallots tetrade rammer vel 1 av 10 av de barn som har medfødt hjertefeil. Tilstanden er en
kombinasjon av fire forskjellige hjertefeil som til sammen fører til at. I denne artikkelen er det beskrevet to
tilfeller av lekkasje i hjerteklaffene. Det er lekkasje i aortaklaffen og lekkasje i mitralklaffen. Uregelmessig
hjerterytme (ekstraslag, når hjertet hopper over et slag, ekstremt hurtige hjerteslag og lignende) Siden
medfødte hjertefeil forekommer hos 40–50 prosent av alle barn med Down syndrom er det vanlig at disse
barna undersøkes rutinemessig med ekkokardiografi like. Septumdefekter hos barn Forkamrene og
hjertekamrene i hjertet er atskilt med en skillevegg (septum). I fosterstadiet er det hull i begge disse
skilleveggene slik at. Kort oppsummering.
Diagnostikk: Klinisk undersøkelse. Ev. hjemmeblodtrykksmåling eller 24-timer blodtrykksregistrering. EKG,
ev. ekkokardiografi.
02. februar 2017 - 01. oktober 2018. Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP, OSLO
Sammendrag av anbefalinger. Reduksjon av risiko for hypertensive svangerskapskomplikasjoner Anbefal
kvinner med høy risiko for preeklampsi (slik som tidligere.

