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Af litlum neista…

Omeprazol Actavis

- öflugt lyf við brjóstsviða og súru bakflæði
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki
Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur virka efnið ómeprazól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast „prótónpumpuhemlar“ og verka með því að draga úr sýruframleiðslu magans. Omeprazol
Actavis er ætlað til notkunar hjá fullorðnum til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og nábít). Frábendingar: Ofnæmi fyrir ómeprazóli eða öðru innihaldsefni lyfsins.
Ofnæmi fyrir lyfjum sem innihalda aðra prótónpumpuhemla. Ef þú tekur lyf sem inniheldur nelfinavír (við HIV sýkingu). Varúð: Ekki taka Omeprazol Actavis lengur en í 14 daga án samráðs við
lækni. Ef einkennin minnka ekki, eða ef einkennin versna, skaltu ræða við lækninn. Omeprazol Actavis getur dulið einkenni annarra sjúkdóma. Því skaltu ræða strax við lækninn ef eitthvað af
eftirfarandi kemur fyrir þig áður en þú tekur eða meðan þú tekur Omeprazol Actavis: Ef þú léttist að ástæðulausu og átt í erfiðleikum með að kyngja, færð magaverk eða meltingartruflanir, kastar
upp mat eða blóði, hefur svartar hægðir (blóðlitaðar hægðir), ert með alvarlegan eða langvarandi niðurgang (ómeprazól hefur verið tengt við lítillega aukningu á smitandi niðurgangi), hefur verið
með magasár eða gengist undir skurðaðgerð á meltingarfærum, ert á samfelldri meðferð við einkennum meltingartruflana eða brjóstsviða í 4 vikur eða lengur, þjáist stöðugt af
meltingartruflunum eða brjóstsviða í 4 vikur eða lengur, ert með gulu eða alvarlegan lifrarsjúkdóm, ert eldri en 55 ára með ný eða nýlega breytt einkenni. Sjúklingar skulu ekki nota ómeprazól í
fyrirbyggjandi tilgangi. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga og brjóstagjöf: Segðu lækninum frá því ef þú ert barnshafandi eða ert að reyna að verða barnshafandi áður en þú tekur
Omeprazol Actavis. Læknirinn mun ákveða hvort óhætt sé fyrir þig að nota Omeprazol Actavis ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti. Skömmtun: Sýruþolnu hylkin má taka fyrir máltíð
(t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Mælt er með að hylkin séu tekin inn að morgni dags. Venjulegur skammtur er eitt 20 mg hylki eða tvö 10 mg hylki einu sinni á sólarhring í 14
daga. Hafðu samband við lækninn ef einkennin hafa ekki horfið á þessum tíma. Nauðsynlegt getur verið að taka hylkin í 2-3 daga samfellt
áður en einkennin réna. Hylkin á að gleypa með glasi af vökva. Ekki má tyggja eða mylja hylkin. Aukaverkanir: Hafðu samband við lækni
strax ef eftirfarandi einkenni koma fram: Öndun verður skyndilega hvæsandi, þroti í vörum, tungu og hálsi eða líkama, útbrot, yfirlið eða
kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð). Roði í húð með blöðrum og húðflögnun. Einnig getur verið um að ræða verulega
blöðrumyndun og blæðingar í vörum, augum, munni, nefi og kynfærum. Þetta getur verið „Stevens-Johnsons heilkenni“ eða „eitrunardrep
í húðþekju“. Gul húð, dökkt þvag og þreyta sem geta verið einkenni lifrarsjúkdóms. Algengar aukaverkanir: Höfuðverkur. Áhrif á maga eða
þarma (niðurgangur, magaverkur, hægðatregða, vindgangur). Ógleði eða uppköst. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið
vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Nóvember 2011.
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Frá ritstjóra
Emil Thoroddsen, framkvæmdarstjóri GÍ

Undanfarið hefur nokkur umræða
verið um frumvarp til laga um breytt
fyrirkomulag á greiðslum fólks fyrir lyf.
Þegar þetta er skrifað er frumvarpið
ekki afgreitt og enn tækifæri á því að
gera athugasemdir við það. Hér er um
mjög mikilvægt mál að ræða og vonandi upphaf á því sem koma skal, þ.e.
koma greiðslum fólks í heild fyrir heilbrigðisþjónustu undir greiðsluþak.
Hin nýja útfærsla byggir á jafnræði milli
fólks með sjúkdóma, en auðvelt er að
rökstyðja að núverandi kerfi mismunar
fólki eftir sjúkdómum. Þá verður kerfið
einfaldara og mun gegnsærra. Í umsögnum okkar um frumvarpið höfum
við lagt áherslu á eftirfarandi:
• að jafnræði verði milli fólks með
sjúkdóma í kerfinu.
• að hámarkskostnaður verði skilgreindur.
• að tekið sé tillit til stöðu barna, öryrkja og ellilífeyrisþega.
• að greiðsluþátttaka nái til sýklalyfja.
• að kerfið verði sveigjanlegt, s.s.
þrepskipt kostnaðarhlutdeild og
lyfjaskírteini verði áfram virk.
Í þeim drögum sem fyrir liggja er flest
af þessu tryggt eins og kostur er, s.s.
þrepskiptingin og ákvæðið um stöðu
öryrkja, barna og lífeyrisþega eru
beinlínis komin inn í lögin. Athuga
verður að lagabreytingin sem slík er
í raun heimildarákvæði til útfærslu
á reglugerð sem kveða á nánar um

greiðsluþátttökuna. Í þeim drögum
að reglugerð sem fylgir nú frumvarpinu er nánar kveðið á um sýklalyfin
og lyfjaskírteinin. Hér verðum við að
treysta því að drögin sýni vilja alþingis, en ráðherra hefur þó skýrt vald til
að breyta reglugerðinni meðan hún
stangast ekki á við lögin.
Í drögunum að reglugerðinni er hámarksþak á greiðslur háð umsókn um
lyfjaskírteini með 100% greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga. Umsókn sem
læknir sækir um fyrir sjúkling, en heimilt er að sækja um skírteinið þá sjúkratryggður hefur náð tæpum 65.000 kr.
í kostnað á 12 mánaða tímabili. Hjá
öryrkjum, börnum og ellilífeyrisþegum
þá 45.000 kr. hefur verið náð. Athuga
verður að greiðsluþátttaka hefst mun
fyrr. Þessu til viðbótar hefði ég viljað
sjá lokaþak skilgreint í krónum. Við
vitum að fólk er misvel upplýst um
rétt sinn og svo ég noti hið fagra orð
Sjúkratrygginga um lækna, „þjónustuveitendur“ misvakandi í því að kom
þeim upplýsingum til fólks.
Það er erfitt að meta heildaráhrif
þessa nýja kerfis á hlutfall kostnaðar
sjúkratryggðra í heildarlyfjakostnaði
heilbrigðiskerfisins. Ætlunin er að
heildarkostnaður hins opinbera aukist
ekki.
Þó er nokkuð ljóst að þeir sem nota
minna af lyfjum munu borga meira,
en langveikir sem þurfa meira á lyfjum

að halda og oft dýrum lyfjum munu
greiða minna.
Ef þetta nýja kerfi kemst á, sem svo
sannarlega er að mínu mati æskilegt, þá
er hér um tímamót að ræða. Kerfi sem
mismunar fólki eftir sjúkdómum er lagt
af og jafnræði milli fólks verður grundvallar atriði í því nýja. Ég er þeirrar skoðunar líka að þrepskipt kostnaðarþátttaka
með möguleika á 100% greiðsluþátttöku geri kostnaðinn og kostnaðarþökin
sýnilegri og því auðveldara fyrir sjúklingafélögin og aðra að beita sér fyrir
réttlátri kostnaðarskiptingu.
Sú réttarbót sem fólk hefur getað sótt
til skattakerfisins hingað til er aftur á
móti ósýnileg, illa uppfærð og virkar
ekki. Þar eru öll tekjuviðmið út úr korti
og fólk verður að lifa við hungurmörk
ef það á að ná fram leiðréttingu á
óhóflegum lyfjakostnaði.
Það er von mín að Alþingi Íslendinga
hafi það hugrekki að afgreiði þetta
frumvarp og ryðja þannig úr vegi kerfi
sem hefur í raun brotið mannréttindi á
fólki. Aðgengi að heilbrigðisþjónustu
á að vera öllum jafnt, þjónustan á að
byggja á sannreyndri þekkingu, skilvirkni og vera mannúðleg. Við erum
vonandi á réttri leið.
Emil Thoroddsen

Netpóstur til félaga
Það er stefna okkar að auka og bæta við netfangalista félaga. Þannig getum við sent út ýmsar upplýsingar með stuttum
fyrirvara á alla, svæðisbundið eða ákveðna áhugahópa. Ef fólk vill vera á lista hjá okkur biðjum við ykkur vinsamlega að
senda okkur, netfang, nafn, póstnúmer og áhugahóp (ekki fleiri en 2) sem viðkomandi vill fá upplýsingar frá eða um.
Vinsamlega sendið upplýsingarnar á gigt@gigt.is
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OMEGA 3
Ríkt af Omega 3 og D vítamín
• Öflug við sykursýki, liðagigt, vöðvabólgu og hægðum
• Lækkar blóðsykur og heldur honum í jafnvægi
• Lækkar kólesterol
•
•
•
•
•

Alvöru Omega 3 orkusprengja
Eykur brennslu
Styrkir ónæmiskerfið
Gott fyrir alla
Fjársjóður af D vítamíni

Vísindamenn hafa komist mjög nálægt því að sanna
afhverju lýsi virkar vel gegn ýmsum kvillum allt frá gigt
til hjarta- og æðasjúkdóma.
Það eru bandarískir og japanskir vísindamenn sem
hafa uppgvötvað að Omega 3 fitusýrurnar í lýsi bindast
svokölluðum viðtökum sem er að finna í miklu magni í
fituvef og frumum ónæmiskerfisins.
Fitusýrur þessar passa eins og lykill í skráargat þegar
þær bindast viðtökunum sem hefur þau áhrif að verulega
dregur úr bólgum og ígerðum. Bólgumyndunin hefur
svo aftur verið tengd við þróun sykursýki, æðakölkunnar,
Alzheimer, augnsjúkdóma og liðagigtar.
Sagt er frá niðurstöðum vísindamannanna í vísindaritinu
Cell. Þar er haft eftir lækninum Jerrold Olefsky við
Kaliforníuháskólann að Omega 3 fitusýrurnar virki mun
betur gegn bólgumynduninni en önnur meðul sem notuð
hafa verið.

ICE-WEST Ltd
Hafnargötu 29
240 Grindavík
Sími: 426 7224 // Gsm 861 0557
Netfang: icewest@icewest.is
Fæst í eftirtöldum verslunum: Hagkaup, Nóatúni, þín verslun, Kjarval, Krónunni
Depla Kolaportið, Grandakaffi og netverslun: son.is

Þessar niðurstöður eru í samræmi við umfangsmiklar
rannsóknir sem gerðar voru á blóði eskimóa fyrir 30
árum sem sýndu að mikil neysla þeirra á ómettuðum
fitusýrum úr sjávardýrum dró verulega úr hættunni á
blóðtappa.

Lófakreppa
Dupuytren´s sjúkdómur
Árni Jón Geirsson lyflæknir og gigtarlæknir

Inngangur:
Lófakreppa er sjúkdómur sem leggst
á svokallað sinablað sem liggur yfir
æðum og beygisinum handarinnar.
Það liggur rétt undir húðinni og hlífir
viðkvæmum líffærum fyrir hnjaski. Lófakreppa einkennist af örvefsmyndun í
þessu sinablaði. Það leiðir til þess að
það myndast örstrengir og örhnútar
í sinablaðinu, sem veldur því að fingurnir kreppast yfirleitt um hnúaliðina.
Þessi örvefsmyndun í sinablaðinu
getur einnig í stöku tilfelli náð til fingranna sjálfra og valdið kreppu um miðkjúkuliðinn.

Saga:
Þessum sjúkdómi var fyrst lýst 1777
af Hendrik Clein enskum lækni, en
það var sama ár og Baron G. Dupuytren franskur læknir fæddist . Þessi
sjúkdómur hefur verið kenndur við
Dupuytren sem hélt fyrirlestra um lófakreppu í París í kringum 1830. Hann
birti grein í breska læknaritinu Lancet
1831, þar sem hann lýsti sjúkdómnum
og aðgerðum sem fólust í því að skera
upp lófann og fjarlægja örvefinn. Í
samtímanum var Dupuytren þó frægastur fyrir að vera líflæknir Napoleon
Bonaparte.

Faraldsfræði:
Það hefur sýnt sig að lófakreppa er
nær eingöngu bundin við hvíta kynstofninn sérstaklega Norður-Evrópubúa. Þetta er talinn arfgengur kvilli
sem erfist með ríkjandi geni sem hefur
þó ófullkomna birtingarmynd. Lófakreppa er óþekkt meðal barna en tíðni
hennar eykst með vaxandi aldri. Þessi
kvilli er um það bil 10 sinnum algengari meðal karla heldur en kvenna og
konur fá yfirleitt mildari sjúkdóm en
karlar. Algengi lófakreppu er um 2%,
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tíðnin vex með hækkandi aldri. Talið
hefur verið að lófakreppa sé algengari
meðal þeirra sem neyta áfengis og
tóbaks. Sjúkdómurinn hefur einnig
verið tengdur við sykursýki og flogaveiki en þetta hefur þó ekki verið staðfest á áreiðanlegan hátt, lófakreppa
er óalgengari meðal þeirra sem fá iktsýki. Lang þýðingarmest er þó erfðaþátturinn í tilurð sjúkdómsins.

Meingerð:
Lófakreppa einkennist af örvefsmyndun í sinablaði lófans sem myndar
hnúta og strengi í átt að fingrunum.
Þetta byrjar oft með smá hnútum í
lófum sem vaxa síðan og geta dregið
fingurna í kreppu. Það má skipta
þróun þessa sjúkdóms í 3 stig þar
sem í byrjun er mikil örvefsmyndun og
frumufjölgun í meinsemdinni. Þessar
frumur valda aukinni bandvefsframleiðslu. Á 2. stigi raða bandvefsflákarnir sér upp í togstefnu fingranna og
á 3. stigi herðist hnútamyndunin og
örvefsstrengirnir og þeir draga fingurna síðan inn í lófann.

Einkenni:
Hinn dæmigerði sjúklingur er hvítur
karlmaður af norrænu bergi brotinn, á
aldrinum 50 – 60 ára sem hefur u.þ.b.

10 ára sögu um versnandi hersli í
lófa með lófakreppu. Þetta er yfirleitt
sársaukalaust. Lang algengast er að
lófakreppan verði í litlafingri og u.þ.b,
70% af sjúklingum hafa kreppu í þeim
fingri. Næst algengast er að baugfingur kreppist og síðan langatöng
en sjaldnast vísifingur. Fingurnir geta
kreppst um kjúkuliðina vegna herslismyndunar í lófanum, en það getur
einnig orðið kreppa í miðkjúkuliðnum
vegna herslismyndunar í fingrinum
næst lófanum. Lófakreppan getur
valdið starfrænni skerðingu og fötlun
sem felst í því að sjúklingurinn getur
ekki opnað lófann og gripið um hluti á
eðlilegan hátt. Krepptir fingur koma í
veg fyrir að hægt sé að beita hendinni
eðlilega. Þetta getur truflað daglegt
starf og tómstundir og haft veruleg
áhrif á alla þá sem þurfa á fínhreyfingum handanna að halda í leik og
starfi. Þannig getur þessi sjúkdómur
verið hvimleiður og haft slæm áhrif á
starfshæfni fólks. Mun algengara er
að herslismyndunin séu einungis í lófanum en stundum er herslismyndun
einnig í fingrunum sjálfum og er þá
erfiðara að koma meðferð við. Mun
auðveldara er að rétta úr fingri sem

er krepptur um hnúaliðinn heldur en
þegar að kreppan er í miðkjúkuliðnum. Oft á tíðum þróast sjúkdómurinn
hægt og veldur vægri kreppu, en hann
getur líka valdið hraðvaxandi hersli og
lófakreppu.

Aðgerðir:
1. Skurðaðgerð hefur verið hin hefðbundna meðferð við lófakreppu. Í
skurðaðgerð er lófinn skorinn upp og
herslismyndunin og örvefsmyndunin
fjarlægð. Stundum þarf að skera fingurna upp og fjarlægja örvef sem þar
er. Árangurinn af hefðbundinni skurðaðgerð við lófakreppu hefur ekki verið
nægilega sannfærandi, endurkomutíðnin er há. Vegna þessa hafa menn
reynt að beita öðrum aðferðum.

Undirritaður hefur beitt nálaraðferð
frá árinu 2001 eða í um 10 ár og gert
u.þ.b. 200 aðgerðir sem nær allar
hafa gengið mjög vel, ekki hafa orðið
neinir alvarlegir fylgikvillar við þessar
aðgerðir, hvorki sýkingar, blæðingar
eða aðrir skaðar. Um 90% af sjúklingunum hafa rést mjög vel og haldist
góðir í mörg ár. Þessari aðferð er þó
ekki hægt að beita við öll tilvik og er
mjög erfitt að beita henni eftir að gerð
hefur verið skurðaðgerð á hendinni
vegna lófakreppu og er árangurinn af
nálarmeðferð við þær aðstæður mun
lakari en ef sjúklingurinn hefur ekki
farið í aðgerð áður.

Nýlega hefur verið þróuð endurbætt
nálaraðferð þar sem að ensími sem
leysir upp bandvef (kollagenasi) er
sprautað inn í sinahnútinn sem þá
morknar og síðan er togað í fingurinn
og hann réttur út sólarhring síðar. Árangurinn af þessari nýju aðferð virðist
lofa góðu skv. nýlegum skrifum.

Bæði við hefðbundna skurðaðgerð
og eins við nálaraðgerð er endurkoma lófakreppumeinsins nokkuð tíð
eða um 30-50% eftir 3 – 4 ár. Ekkert er
því til fyrirstöðu að endurtaka nálarmeðferðina komi lófakreppan að
nýju.

Stuðningssúla

– öryggi á heimilinu
• Stillanlegt handfang
• Auðveld uppsetning
• Hámarksþyngd 136 kg.

Verð: 49.750 kr.

Læsing á
45° millibili

Spennist frá

gólfi upp í lo

ft

2. Nálaraðferð er aðferð sem hefur
verið þróuð af frönskum gigtarlæknum. Hún felst í því að herslismyndunin
og hnútamyndunin í lófum og fingrum

er meðhöndluð með því að nota fína
nál til að veikja sinahnútinn og sinaherslið. Þetta er gert í staðdeyfingu
þar sem staðdeyfiefni sem blandað er
með stera er sprautað inn í hnútinn og
hann síðan pikkaður út með fínni nál
þar til hann hefur veikst nægilega til
að hægt sé losa um hann með léttu
átaki. Við þetta rifnar sinahnúturinn og
ef vel tekst til þá réttist úr fingrinum.
Mun auðveldara er að beita nálaraðferð þegar að herslishnúturinn er
einungis í lófanum, erfiðara er að eiga
við herslismyndun og hnútamyndun í
fingrinum sjálfum sem veldur beygju
um miðkjúkuliðinn.
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Undirbúðu þig með hjálp
sjúklingaráðanna 10
Margrét Tómasdóttir, Gæðadeild Landspítalans

Inngangur
Öryggi sjúklinga er okkur mikilvægt á
Landspítala. Í því felst að sjúklingar og
aðstandendur þeirra fái örugga þjónustu, í öruggu umhverfi, veitta af heilbrigðisstarfsfólki sem leggur sig fram
um að nota nýjustu þekkingu innan
heilbrigðisvísinda.
Stefnumótun um þátttöku sjúklinga
og aðstandenda í meðferð - sjúklingafræðsla var unnin af þverfaglegri nefnd
starfsmanna Landspítala, fulltrúa frá Háskóla Íslands og sjúklingasamtökum og
síðan samþykkt í framkvæmdastjórn.
Eitt af þeim verkefnum sem bent er á í
stefnumótuninni er að styðja og hvetja
sjúklinga og aðstandendur þeirra til að
axla ábyrgð og að vera virka í meðferð
og ákvörðunum um hana. Í markmiðslýsingu (1.4) segir: „LSH leggur sig fram
um að styðja við fræðslu, sjálfsnám og
virkni sjúklinga. Sjúklingar eru studdir til
að hafa eftirlit með eigin meðferð og
eru hvattir til gagnrýni“. Í stefnumótuninni er lagt er til að átaksverkefnið „Tíu
ráð fyrir sjúklinga“ verði innleidd á LSH.

Hlutverk þitt - sjúklingsins
og aðstandenda
Sem sjúklingur getur þú aukið öryggi
þitt og þeirrar þjónustu sem þér er
veitt á spítalanum með því að vera
virkur og upplýstur aðili að meðferðarteymi þínu. Upplýsingar um heilbrigði,
sjúkdóma og meðferð geta verið
flóknar og þér framandi. Til að skilja
betur hvað er að gerast með heilsu
þína er mikilvægt að þú spyrjir heilbrigðisstarfsfólk spurninga um greiningu og meðferð þína og til hvers sé
ætlast af þér í því sambandi.
Til að þú sért virkur aðili í meðferðarsambandi þínu við lækninn þinn, hjúkrunarfræðinginn eða annan heilbrigðisstarfsmanns þá er mikilvægt að þú:
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• Veitir heilbrigðisstarfsfólki réttar upplýsingar um heilsu þína og meðferð,
t.d. varðandi þau lyf sem þú ert að
taka inn.
• Spyrjir meðferðaraðila þinn spurninga og sért viss um að þú hafir réttan skilning á ástandi þínu. Mikilvægt
er að þú spyrjir ef þú ert í einhverjum
vafa um hvort þú hafir réttan skilning
á greiningu eða meðferð þeirri sem
þér er veitt. Sem dæmi má nefna
undirbúning fyrir rannsóknir, rétta
inntöku lyfja eða áætlun um framtíðar meðferð.
• Þekkir lyfin þín. Mikilvægt er að þú
fylgi leiðbeiningum varðandi lyfjatöku. Röng lyfjameðferð getur haft
alvarlegar afleiðingar fyrir heilsu þína.

Sjúklingaráðin 10?
Sjúklingaráðin 10 eru hluti af hugmyndafræði um sjúklingamiðaða
þjónustu sem byggir á gildum um
virðingu, því að deila upplýsingum,
samstarfi og samvinnu.
Sjúklingamiðuð þjónusta er grundvölluð á því að sjúklingar taki ábyrgð á
sinni eigin heilsu, allt sem gert er í heilbrigðisþjónustu sé út frá þörfum og
vilja sjúklinga og aðstandenda þeirra.
Heilbrigðisþjónusta er samstarfsverkefni heilbrigðisstarfsmanna og sjúklinganna sjálfra þar sem starfar teymi fólk

með sjúklingnum til að ná bættri heilsu.
Því er mikilvægt að þú sem sjúklingur
með stuðningi og aðstoð aðstandenda,
fáir allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að taka upplýstar ákvarðanir varðandi meðferð þína. Það er best
gert með því að samskipti þín við heilbrigðisstarfsfólk séu markviss, þú veitir
allar þær upplýsingar sem mikilvægar
eru fyrir rétta ákvarðanatöku og að þú
fáir þær upplýsingar sem heilbrigðisstarfsfólk hefur til að vinna með. Með
sjúklingaráðunum 10 er þér rétt hjálpartæki til að skipuleggja og undirbúa
samskipti þín og aðstandenda þinna við
heilbrigðisstarfsfólk.

Ávinningur
Það að sjúklingar séu upplýstir og
meðvitaðir um þá þjónustu sem þeir
eru að fá, skilar betri meðferðarheldni
þeirra sem leiðir til betri heilsu. Einnig
má benda á betri nýtingu fjármuna
bæði fyrir sjúklingana sjálfa og heilbrigðiskerfið í heild með því að koma
í veg fyrir endurtekningar á rannsóknum og meðferð.
Starfsfólk Landspítala fagnar áhuga
sjúklinga og aðstandenda þeirra á því
að taka virkan þátt í meðferð sinni og
hvetur til þess að þeir undirbúi sig fyrir
viðtöl og önnur samskipti við meðferðaraðila. Þannig taka sjúklingar
meðvitaða ákvörðun um meðferð
sína, byggða á upplýsingum sem
liggja fyrir um kosti og galla þeirrar
meðferðar sem í boði er.
Aukið samráð sjúklinga, aðstandenda
hans og heilbrigðisstarfsfólks mun
auka samfellda þjónustu og auka
gæði þjónustunnar fyrir sjúklinginn.
Því hvetjum við alla til að kynna sér vel
sjúklingaráðin 10 og notfæra sér þau
til leiðbeiningar í samskiptum sínum
við heilbrigðisstarfsfólk.

Sjúklingaráðin tíu
Vertu virkur þátttakandi í meðferð þinni
1

Spurðu
Spurðu ef eitthvað er óljóst eða veldur þér
áhyggjum. Spurðu aftur ef þú skilur ekki.

2

3

5

Heilbrigðisstarfsfólki er skylt að virða
trúnað en má gefa þeim sem þú eða
forráðamaður þinn tilgreinir upplýsingar
um líðan þína eða meðferð.

fáðu uppLýSingar
um meðferðina
Ræddu við heilbrigðisstarfsfólkið um
meðferð og rannsóknir til þess að skilja
sem best tilgang þeirra.

Spurðu um framHaLd meðferðar

8

Fáðu að vita um framhald meðferðar fyrir
útskrift eða í lok göngudeildarheimsóknar,
hvar hún sé veitt, af hverjum og hvað þú
þurfir að gera vegna hennar.

tryggðu rétt
nafn og kennitöLu
Vertu viss um að nafn þitt og kennitala
sé rétt hjá starfsfólki áður en kemur að
rannsókn, meðferð eða lyfjagjöf.

tiLgreindu nákominn Sem má fá
uppLýSingar

7

Láttu vita ef þú
finnur tiL
Segðu frá óvenjulegri líðan og einkennum
þótt tengsl við veikindin virðist óljós.

4

Gott er að hafa einhvern nákominn með
í viðtölum því það getur dregið úr hættu
á misskilningi og gagnast við að rifja upp
hvað kom fram í þeim.

Segðu frá
Láttu vita um ofnæmi fyrir lyfjum, mat
eða öðru, um lyfin sem þú tekur, vítamín,
náttúrulyf, sérstakt mataræði eða ef þú ert
barnshafandi. Heilbrigðisstarfsfólk þarf
nákvæmar upplýsingar sem getur þurft að
ítreka til öryggis.

Hafðu nákomna
með í viðtöL

6

þekktu Lyfin þín

9

Mikilvægt er að vita hvernig lyfin virka,
hversu lengi á að taka þau, um breytingar á
lyfjainntöku og áhrif af mat og drykk. Farðu
yfir lyfjakortið með útskriftarlækninum.

10

Skrifaðu
minniSpunkta

Skráðu reynslu þína í dagbók, líðan og
helstu atriði um meðferðina. Undirbúðu
þig fyrir viðtöl og skrifaðu niður spurningar
sem þú vilt fá svarað.

www.landspitali.is

Er hægt að líta það
jákvæðum augum að
greinast með gigt?
Guðrún Sigríður Sæmundsen

Ég er 29 ára viðskiptafræðingur og rek
mitt eigið fyrirtæki. Þegar ég var 25
ára (2007) greindist ég með liðagigt,
rauða úlfa og sjögrens (tilboðspakki 3
fyrir 1). Mér hefur oft fundist umræða
og greinaskrif um þessa sjúkdóma
alveg hræðilega hvimleið og erfitt að
lesa. Ástæðan? Jú, það er imprað á
neikvæðum hliðum sjúkdómsins, einkennum, meðferðum og fylgikvillum
lyfjanotkunar. Ég hef alltaf litið svo á
að hægt sé að gera sig veikari með
því að velta sér upp úr óþægindunum
og sjúkdómseinkennum og að sama
skapi getur maður unnið bug eða
bælt niður sjúkdóminn með jákvæðni
og viljastyrk. Auðvitað leggjast þessir
sjúkdómar mismunandi á fólk og fólk
er í mismunandi stöðu til að takast á
við þá. Í þessari grein ætla ég að segja
stuttleg sögu mína og því hvernig mér
hefur tekist að vinna á mínum sjúkdómi
og þar tel ég að jákvætt hugarfar hafi
hjálpað mikið til, ótrúlegt en satt!
Það var fyrst um vorið 2007 sem ég fór
að vakna með verki í fingrum. Fljótlega
leitaði ég til heimilislæknisins vegna
þessa og var hann fljótur að átta sig
á að hér væri örugglega um gigt að
ræða. Ég vildi nú ekki trúa því í fyrstu,
því fyrir mér var gigt sjúkdómur sem
eldra fólk greinist með. Ég fór í blóðprufur og fleiri rannsóknir og byrjaði
fyrst hjá einum gigtarlækni sem ég var
ekki allskostar ánægð með. Ég fékk
að vita að ungt fólk greinist í auknum
mæli með gigt. Ég hugsaði til baka og
reyndi að átta mig á því hvað í rauninni
olli því að sjúkdómurinn kæmi fram
hjá mér. Hvort það hafi verið af því
að ég reykti, hvort það hafi verið álag
og stress, svefnleysi eða meiðsli sem
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að sigra sjúkdóminn og nota til þess
rétta hugarfarið. Ég ætlaði sko ekki
að fara og kaupa hnífapör með þykku
skafti eða „kerlingaskó“.

höfðu framkallað sjúkdóminn. Þessir
þættir hafa jafnvel allir getað framkallað sjúkdóminn.
Um sumarið upplifði ég meðal annars
að vera frá vinnu heilu dagana vegna
þess að ég festist í fingrunum og gat
ekki unnið á tölvu eða gert nokkurn
skapaðan hlut. Að sama skapi þá upplifði ég þreytuna og þessa veikindatilfinningu, vöðva- og beinverki. Ég
sagði lækninum að mér liði stundum
eins og ég væri með flensu og hann
svaraði að bragði „þú ert auðvitað
veik“. Ég ætla ekki að reyna að lýsa
vonbrigðunum með þennan sjúkdóm,
að upplifa sig algjörlega handlama.
Innra með mér býr mikil orka og vilji
en þegar ég var upp á mitt versta
þá sagði líkaminn minn alltaf stopp.
Á þessum sama tíma var ég mikið í
sjúkraþjálfun vegna vöðvabólgu og
meiðsla. Eitt skiptið benti sjúkþjálfarinn mér á að kaupa hnífapör með
þykku skafti svo ég ætti auðveldara
með að halda á þeim og ganga í skóm
með svona mjúkum botni eins og eldri
konur nota. Þarna hugsaði ég „stopp“
– „hingað og ekki lengra“. Á þessum
tímapunkti setti ég mér markmið um

Í byrjun ágúst 2007 var ég svo heppin
að komast að hjá Birni Guðbjörnssyni,
gigtarlækni. Hann vildi hafa hraðar
hendur og koma mér á lyf þar sem ég
var á leiðinni til Frakklands í lok mánaðarins í Mastersnám. Björn vildi, eins
og aðrir læknar sem ég talaði við, setja
mig á stera og krabbameinslyf þar
sem þessi lyf eru þekkt fyrir að virka
hratt og vel. Ég var nú ekki á sama
máli, þvílíkar hryllingssögur hafði ég
heyrt af steralyfjum og aukaverkunum
þeirra. Björn sagði mér að það myndu
allir læknar álíta hann „klikkhaus“ að
setja mig ekki á stera. Þegar hann sá
að ekki yrði tjónkað við mig þá ákvað
hann að setja mig á vægustu lyf en
hafði samt áhyggjur af hvernig líkami
minn myndi bregðast við lyfjunum því
það tekur þau 6 – 8 vikur að byrja að
virka og ég var að flytja til Frakklands
innan 4ra vikna.
Lyfin fóru ágætlega í mig þó bataferlið
hafi verið hægt. Ég var nánast alltaf
með bólgur í fingrunum og þurfti að fá
sterasprautur í hnén af og til. Frænka
mín sem hefur lengi barist við gigtina
hvatti mig til þess að nota mataræði til
að lækna sjálfa mig. Hún sagði mér að
ég yrði að vera minn eigin læknir. Sjálf
var hún mikið á móti notkun sterkra
lyfja. Á árinu 2008 fór ég að einbeita
mér að mataræði og æfingum. Ekki
gat ég æft eins og ég vildi og oft var
ég mjög þreytt. Það var erfitt að byrja
morgnana á því að pína sig fram úr,
því oft leið mér eins ég væri að vakna

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Reykjavík

í þynnku eftir allsherjar fyllerí. Baráttan
var í fullum gangi og ég hélt ótrauð
áfram. Það var þó eitt sem var ofar
öllu og það var hugarfarið, ég talaði
heldur aldrei um gigtina – ég trúði því
að ef ég væri stöðugt að nefna hana
að þá yrði ég veikari. Ég man þegar
vinkona mín sagði eitt skipti við mig
„Veistu það Guðrún að ég gleymi því
alltaf að þú sért lasin – þú talar aldrei
um þetta!“ Enginn af vinum mínum
sem ég kynntist í náminu í Frakklandi
hafði hugmynd um að ég væri með
gigt, ekki einu sinni þó ég hafi þurft
að haltra í skólann í jólaprófunum með
svo mikinn vökva í hnjánum að mér
leið eins og ég væri með tvo vatnspoka hangandi á þeim.
Árin 2008 – 2010 var ég í allskonar
tilraunastarfsemi í mat og æfingum,
ég var mikið í jóga og prófaði að taka
ýmsar fæðutegundir út úr mataræðinu. Ég hætti að smakka vín í nokkra

mánuði í senn og hætti að reykja (eða
svona næstum því).
Í dag hef ég gengið skrefinu lengra,
ég hætti alveg að smakka vín, ég er
alveg hætt að reykja og hugsa mikið
um hvað ég læt ofan í mig. Ég get æft
á hverjum degi eins og ég vil. Ég hef
lært að maður þarf að hugsa mjög vel
um sjálfan sig, setja sig í bómull. Þetta
hefur orðið til þess að ég er í betra
formi í dag en ég hef nokkru sinni verið
og mér líður æðislega vel. Það er auðvitað ómetanlegt að hafa góðan lækni
og Björn hefur reynst mér mjög vel og
verið hvetjandi. Frá því að ég greindist
og sjúkdómurinn var mjög virkur þá
hefur hann tekið miklum breytingum
og nú sýna mælingar mjög eðlilegt
ástand. Ég vona að þessi grein verði
til þess að veita öðrum innblástur og
að hægt sé að hugsa út fyrir rammann
þegar kemur að meðferð við gigtarsjúkdómum.

Aðalvík ehf, Ármúla 15
Afreksvörur Glæsibæ, Álfheimum 74
Alþýðusamband Íslands, www.asi.is, Sætúni 1
Arkform, T.G.M. ráðgjöf, Ármúla 38
Árbæjarapótek ehf, Hraunbæ 115
Árni Reynisson ehf, Skipholti 50d
Ásbjörn Ólafsson ehf, Skútuvogi 11a
Bernhöftsbakarí ehf, Bergstaðastræti 13
Bílasmiðurinn hf, sími 567 2330, Bíldshöfða 16
Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23
Boreal ehf - Ferðaþjónusta, Austurbergi 18
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar ehf, Nethyl 2a
Brim hf, Bræðraborgarstíg 16
BSRB, Grettisgötu 89
Congress Reykjavík - Ráðstefnuþjónusta ehf, Engjateigi 5
Danica sjávarafurðir ehf, Suðurgötu 10
Dynjandi ehf, Skeifunni 3h
Efling stéttarfélag, Sætúni 1
Eignamiðlunin Reykjavík og Mosfellsbæ, Síðumúla 21
Ernst & Young hf, Borgartúni 30
Eyrir fjárfestingafélag ehf, Skólavörðustíg 13
Faxaflóahafnir sf, Hafnarhúsinu Tryggvagötu 17
Félag eggjaframleiðenda, Bændahöllinni
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut 22
Félagsbústaðir hf, Hallveigarstíg 1
Fiskmarkaðurinn ehf, Aðalstræti 12
Fótaaðgerðarstofa Reykjavíkur ehf, Háaleitisbraut 58
Gáski sjúkraþjálfun ehf, Bolholti 8 og Þönglabakka 1
Grásteinn ehf, Grímshaga 3
Guðmundur Jónasson ehf, Borgartúni 34
Gull og silfur ehf, Laugavegi 52
Hafgæði sf, Fiskislóð 47
Hitastýring hf, raftækjavinnustofa, Ármúla 16
Hollt og gott ehf, Fosshálsi 1
Hópferðabílar Allrahanda, Hafnarstræti 20
Hugsmiðjan ehf, Snorrabraut 56
Innnes ehf, Fossaleyni 21
Ísfrost ehf, Funahöfða 7
Íslensk endurskoðun ehf, Bogahlíð 4
Íslensk erfðagreining, Sturlugötu 8
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf, Bíldshöfða 12
John Lindsay hf, Klettagörðum 23
Kemis ehf, Breiðhöfða 15
Kjaran ehf, Síðumúla 12-14
Knattspyrnusamband Íslands, Laugardal
KOM almannatengsl, Höfðatúni 2
Lagnalagerinn ehf, Fosshálsi 27
Landsnet hf, Gylfaflöt 9
Landssamband kúabænda, Bitruhálsi 1
Láshúsið ehf, Bíldshöfða 16
Listasafn Hótel Holt ehf, Bergstaðastræti 37
Litir og föndur - Handlist ehf, Skólavörðustíg 12
Læknasetrið ehf, Þönglabakka 6
Lögfræðiskrifstofa Tryggva Viggóssonar, Kringlunni 7
Lögsýn ehf, Skipholti 50d
Löndun ehf, Kjalarvogi 21
Múlakaffi, Hallarmúla
Múrarameistarafélag Reykjavíkur, Skipholti 70
Ósal ehf, Tangarhöfða 4
Parlogis hf - Lyfjadreifing ehf, Krókhálsi 14
Rafey ehf, Hamrahlíð 33a
Rafsvið sf, Haukshólum 9
Rangá sf, Skipasundi 56
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Fræðslustarf Gigtarfélagsins

Fræðsla
Eva Lind Vestmann, verkefnastjóri fræðslu
Það er markmið Gigtarfélagsins að
fræða fólk með gigtarsjúkdóma, aðstandendur þeirra sem og aðra sem
áhuga hafa á gigtarmálefnum og úrræðum þeim tengdum. Starf áhugahópa og deilda skiptir miklu fyrir
félagið. Innan þeirra er unnið á jafningjagrunni mjög mikilvægt starf við
miðlun reynslu fólks af einkennum,
meðferðum ásamt áhrifum gigtarsjúkdóma á daglegt líf. Við undirbúning fræðslufunda eru efnistök unnin í
samvinnu við áhugahópana. Í haust
hafa eftirfarandi fræðslufundir verið
haldnir.
Fimmtudaginn 1. september var Austurlandsdeildin, með framhaldsaðalfund á Egilsstöðum. Þar var ný stjórn
kosin. Emil Thoroddsen framkvæmdarstjóri var með erindi um hlutverk
deilda GÍ. Stefán Már Gunnlaugsson
sóknarprestur á Vopnafirði var með
erindi sem hann nefndi „Að taka þátt
og njóta lífsins með gigt.“
Á vegum Norðurlandsdeildar hélt Kolbrún Einarsdóttir næringarráðgjafi á
Landspítala fyrirlestur um „Mataræði
og gigt.“á Hótel KEA þann 22. september sl.
Í byrjun október var haldin fræðslufundur í Vestmannaeyjum. Eva Lind
Vestmann verkefnastjóri fræðslu GÍ
kynnti félagið og Elínborg Stefánsdóttir hjúkrunarfræðingur á Landspítala var með erindi um almenn einkenni
gigtarsjúkdóma og fylgikvilla. Ákveðið
var að stofna áhugahóp í Vestmannaeyjum og áætlað að hann fari á stað
fljótlega eftir áramót. Áhugasömum
er bent á að hafa sambandi við skrifstofu Gigtarfélagsins.
Þann 3. október var Peter Holbrook,
prófessor við tannlæknadeild HÍ
og sérfræðingur í munnlyfslæknisfræði með erindi sem fjallaði um
„Munnholsvandamál og meðferð
tengt Sjögrens heilkenni.“
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Framhaldsaðalfundur
Suðurlandsdeildar var haldinn þriðjudaginn 15.
nóvember á Selfossi. Þar var kosin ný
stjórn. Á fundinum hélt Gunnar Tómasson gigtarlæknir fyrirlestur um „Mat
á virkni gigtarsjúkdóma“.
Sigrún Baldursdóttir sjúkraþjálfari hélt
fyrirlestur þann 29. nóvember fyrir
áhugahóp foreldra barna með gigt.
Fyrirlesturinn hennar var um vefjagigt
hjá börnum og ungmennum og helstu
meðferðarúrræði við henni þar með
talið sjúkraþjálfun.

Fræðslunámskeið
Haldið var 3ja kvölda fræðslunámskeið
fyrir fólk með slitgigt þrjá þriðjudaga í
nóvember. Markmið námskeiðsins er
að miðla aukinni þekkingu um sjúkdóminn og hvað hægt sé að gera til
að stuðla að betri líðan. Námskeiðið
var fullsetið. Fyrirlestra héldu Helgi

Jónsson gigtarlæknir, Hrefna Indriðadóttir yfirsjúkraþjálfari, Guðbjörg
Guðmundsdóttir iðjuþjálfi og Eva Lind
Vestmann félagsráðgjafi.

Áform á nýju ári
Eftir áramót er stefnt að því að halda
vefjagigtarnámskeið,
fræðslufund
fyrir Vesturlandsdeildina ásamt fleiri
fræðslufundum sem verða nánar auglýstir á heimasíðu félagsins www.gigt.
is og á facebook síðunni.
Þeir sem skráðir eru á netfangalista
okkar, fá sendan tölvupóst þegar eitthvað er um að vera. Því er mikilvægt
að skrá sig á listann og senda upplýsingar þegar um breytingar er að
ræða
Gigtarfélagið vill þakka öllum þeim
sem mættu á fyrirlestra og héldu fyrirlestra, fyrir gott samstarf.

SérSmíðum rúm fyrir þig
m
!
rú rði
ð
e
Gó ðu v
ó
áG

fa gl e g r áð g j öf og

frí legugreining

Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu

faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!
rúmgott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu
með hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVenær er þörf á legugreiningu?
finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
· hryggskekkju
· brjósklos
· samföllnum hryggjaliðum
· spengdum hryggjaliðum
· gigt, til dæmis:
· slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

fremStir í framleiðSlu á HeilSudýnum
Við framleiðum þitt rúm eftir þínum þörfum
SérSmíðum rúm og dýnur í öllum Stærðum
Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

Erlent samstarf
Emil Thoroddsen, framkvæmdarstjóri GÍ

Norræna gigtarráðið - NRR
Gigtarfélagið er aðili að Norræna
gigtarráðinu. Í ráðinu sitja formenn og
framkvæmdarstjórar félaganna í Svíþjóð, Finnlandi, Noregi, Danmörku,
Íslandi og Færeyjum sem eiga einn
fulltrúa og mætir formaður þeirra á
fundina. Helsta viðfang ráðsins er
miðlun upplýsinga og reynslu félaganna af vettvangi í hverju landi fyrir
sig, en einnig stendur ráðið fyrir sameiginlegum verkefnum sem ná til
landanna allra, eins og t.d. skýrslan
„Kortlagning á högum gigtarfólks á
Norðurlöndunum“ sem kom út 2008
og unnin var af dr. Stefáni Ólafssyni
prófessor við HÍ. Ráðið skipuleggur
einnig ýmsa fundi og minni ráðstefnur s.s. um rannsóknir, börn og gigt,
heilsuhagfræði og fleira.

Norræna ráðstefnan - Heilsa og
Vinna í Osló - „Sykt aktiv“
Fyrir haustfund ráðsins í Osló í byrjun
nóvember tók ráðið þátt í samnorrænni ráðstefnu um „heilsu og vinnu“.
Verkefnið var samstarfsverkefni norska
gigtarfélagsins og ráðsins. Ráðstefnan
var í mörgu áhugaverð og erfitt fyrir
undirritaðan að taka eitthvað sérstakt
út, þó vil ég nefna atriði sem kom fram
í ágætum fyrirlestri prófessors Even
Lærum við háskólasjúkrahúsið í Ullevål
í Osló. Í fyrirlestri hans kom fram að
gigt og stoðkerfisvandi í Noregi kostaði þjóðarbúið 2004 u.þ.b. 37 - 44 miljarða norskra króna (Ihlebæk@Lærum).
Ef umfang gigtarvandans er álíka mikið hér á landi, sem ekki er ólíklegt, má
fullyrða að árlegur kostnaður okkar er
ekki undir 50 milljörðum á ári. Lærum
notaði sem undirtitil á fyrirlestri sínum
„Plager flest - Koster mest – får minst“
sem segir ákveðna sögu.
Það er alveg þess virði að fara inn á
heimasíðu norska félagsins www.revmatiker.no en þar má sjá ráðstefnuna
alla og hlaða niður glærum frá helstu
fyrirlestrum. Ráðstefnan var tekin upp
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Ábúðarmiklir formenn í grískri sól, Svein Dåvøy Noregi og Einar S. Ingólfsson,
Íslandi.
og send út samhliða á netinu og þeir
sem fylgdust með gátu sent inn jafnóðum spurningar á „Facebook“. Um
1.000 manns fylgdust með ráðstefnunni á netinu. Ekki svo slæmt fyrirkomulag. Er til eftirbreytni.

til tekst með sameiginlega ráðstefnu
2014, en ráðið lítur svo á að hér sé
um framhald að ræða á þverfaglegu
Reuma - ráðstefnunum sem haldnar
voru annað hvert ár, alveg til ársins
2007.

Starf NRR á næstunni

Evrópusamtökin EULAR - PARE

Í framhaldi af ráðstefnunni var fundur
gigtarráðsins. Á fundinum var starfsemin í heild metin og ákvarðarnir
teknar um helstu áherslur í nánustu
framtíð. Á næsta ári verða settir á
laggirnar verkefnahópar um eftirfarandi málaflokka og verkefni.

Evrópsku gigtarfélögin koma saman
til fundar að hausti ár hvert. Í ár var
fundurinn á Grikklandi, rétt fyrir utan
Aþenu. Á haustfundi gerir stjórn samstarfsins „The standing Committee of
PARE“ grein fyrir starfi sínu og lagður
er grunnur að starfi næsta árs. Hér
verður stuttlega rakið það sem undirrituðum fannst áhugavert á fundinum.

1. Minni ráðstefnu haustið 2012 um
málefni gigtarbarna, samhliða fundi
ráðsins í Kaupmannahöfn.
2. Hagnýtingu heilsuhagfræði og
heilsuhagfræðilegra
upplýsinga
málstað gigtarfólks til framdráttar.
3. Hvað þurfa félögin að gera til að
auka þátttöku fólks á aldrinum 30 til
50 ára í starfi félaganna.
4. Undirbúning fyrir sameiginlega
norræna ráðstefnu gigtarlækna og
gigtarfélagana 2014 í Stokkhólmi.
Það verður spennandi að sjá hvernig

Alþjóðlegi gigtardaginn 12. október
þótti heppnast einstaklega vel í ár.
Aldrei áður hefur dagurinn verið nýttur
jafn víða til að vekja athygli á málefnum
gigtarfólks eins og í ár, sem einmitt
er tilgangur dagsins. Þema ársins var
„hreyfing til heilsu“ (move to improof)
og verður það einnig árið 2012.
Þá var rakið að aldrei hafa jafnmörg
lönd sent inn ritgerðir í Edgar Steene
samkeppnina. Ritgerðir í ár voru mjög

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands

góðar og erfitt að gera upp á milli
þeirra. Verðlaunin í ár fékk Lill Due
frá Noregi. Samkeppnin er nú árlegur
viðburður en var áður annað hvert ár.

Slitgigt í Evrópu
Forseti Evrópusamtakanna (þ.e. í
heild, læknar, annað fagfólk í heilbrigðisgeira og sjúklingafélög) prófessor Maxime Dougados, frá París
hélt gott erindi um slitgigt. Ljóst
var af máli hans að Evrópusamtökin
munu leggja aukna áherslu á málefni slitgigtarfólks á næstu árum. Má
þar nefna vinnu við viðmiðunarstaðla
í heilbrigðisþjónustu, rannsóknir og
fræðslu.

Hreyfing bætir líðan, en hvernig
eigum við að nenna þessu?
Hreyfing og ágæti hennar er mjög til
umræðu þessa dagana og allir sannfærðir um ágæti hennar og áhrif á alla
líðan. Prófessor Rinie Geenen frá háskólanum í Utrecht í Hollandi fjallað
á áhugverðan hátt um þær hindranir
sem gigtarfólk þarf að yfirvinna ætli
það að stunda að staðaldri hreyfingu
sér til heilsubótar. Ef til vill eru ráð
hans ekki svo flókin og okkur fjarlæg.

Rene sem er sálfræðingur ráðleggur
fólki það sem hér er á eftir talið ef við
viljum halda þetta út.
Veljum okkur skemmtilega hreyfingu.
Hreyfingu sem verður eftirsóknarverð
í því ljósi að við höfum ánægju af.
Æfum hæfilega, alls ekki lengur en við
höfum gaman af. Hættum í hvert skipti
áður en hreyfingin verður leiðinleg.
Verum örugg í því sem við erum að
gera. Fáum leiðbeiningu einkum í
byrjun ef með þarf. Það eflir sjálfstraust, öryggi og vellíðan.
Finnum okkur félaga sem æfir með
okkur. Maður er manns gaman, kemur
ykkur örugglega á óvart.
Verum nákvæm, staðföst í því sem við
erum að gera, þ.e. hvenær við hreyfum okkur, hvar og með hverjum.
Og að síðustu íhugum og höfum að
leiðarljósi hvað við viljum fá út úr okkar
lífi, íhugum okkar lífsýn og langanir.
Ég hvet fólk til að skoða heimasíðu Evrópusamtakanna www.eular.org og þá
sérstaklega það sem er á vegum PARE
sem útleggst á enskunni „People with
Arthritis and Rheumatism in Europe“
en á okkar ylhýra máli „Fólk í Evrópu
með gigt og annan stoðkerfisvanda“.

Gigtarfélag Íslands er á Facebook
Við viljum vekja athygli á því að félagið er komið á Facebook. Á síðunni munum við vekja athygli á starfinu og ýmsu áhugaverðu um gigtarsjúkdóma, s.s.
greinar, tengla og það nýjasta sem okkur sýnist vera að gerast. Ef farið er inn
á forsíðu www.gigt.is er auðvelt að finna síðuna, en inn á heimasíðunni má
finna margt áhugavert.

Reykjavíkur Apótek, Seljavegi 2
Rolf Johansen & Co ehf, Skútuvogi 10a
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, SSF, Nethyl 2e
Sigurborg ehf, Gylfaflöt 5
SÍBS, Síðumúla 6
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf, Höfðabakka 9
Sjúkraþjálfunin Heil & sæl ehf, Hraunbæ 102c
Skilvís ehf, Suðurlandsbraut 18
Slippfélagið í Reykjavík hf, Dugguvogi 4
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, Skógarhlíð 14
Smith og Norland hf, Nóatúni 4
Sportbarinn ehf, Álfheimum 74
Stig ehf, Fannafold 35
Stjörnuegg hf, Vallá, Kjalarnesi
Suzuki bílar hf, Skeifunni 17
Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen, Borgartúni 33
Tannlæknastofa Friðgerðar Samúelsdóttur, Laugavegi 163
Tannréttingar sf, Snorrabraut 29
Tónastöðin ehf, Skipholti 50d
Útfararstofa Íslands ehf, Suðurhlíð 35
Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf, Vesturhlíð 2
V.R., Kringlunni 7
Veiðiþjónustan Strengir, Smárarima 30
Vélsmiðjan Harka hf, Hamarshöfða 7
Ögurvík hf, Týsgötu 1

Seltjarnarnes

Falleg gólf - parketþjónusta frá 1984 sími 561 4207,
Nesbala 25

Vogar

V.P.vélaverkstæði ehf, Iðndal 6

Kópavogur

Hagbær ehf, Akurhvarfi 14
Íslandsspil sf, Smiðjuvegi 11a
Járnsmiðja Óðins ehf, Smiðjuvegi 4b
Léttfeti ehf, Sendibíll, Engihjalla 1
Litlaprent ehf, Skemmuvegi 4
Rafholt ehf, Smiðjavegi 8
Rafmiðlun hf, Ögurhvarfi 8
Réttingaþjónustan ehf, Smiðjuvegi 40
Sólbaðstofan Sælan, Bæjarlind 1
Tengi ehf, Smiðjuvegi 76
Vélsmiðja Heiðars ehf - blá gata, Skemmuvegi 24

Garðabær

Garðabær, Garðatorgi 7
Geislatækni ehf, Laser-þjónustan, Suðurhrauni 12c
Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf, Miðhrauni 6
Raftækniþjónusta Trausta ehf, Lyngási 14
Samhentir Umbúðarlausnir, Suðurhrauni 4
Öryggisgirðingar ehf, Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður

Aðalskoðun hf
Alexander Ólafsson ehf, Álfhellu 1
Efnalaugin Glæsir, omo ehf, Bæjarhrauni 4
Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf, Bæjarhrauni 8
Héðinn Schindler lyftur hf, Gjótuhrauni 4
Höfn öldrunarmiðstöð, Sólvangsvegi 1
Opal Sjávarfang ehf, Grandatröð 8
Rafal ehf, Þinghellu 9
Útvík hf, Eyrartröð 7-9

2. tbl. 2011 • Gigtin

15

Hagnýt ráð

Vetrarkuldi
Sigurborg Sveinsdóttir, iðjuþjálfi GÍ

kvæmir ættu að huga að því að vera
með sem minnst af fylgihlutum á
höndum yfir vetrartímann.

Nú er vetur genginn í garð og farið
að kólna úti. Þá er mikilvægt að huga
að því að vera vel útbúinn. Hér á eftir
koma nokkur hagnýt ráð varðandi það
hvernig við getum varið gigtarhendur
gegn kulda.

• Gott er að geyma vettlinga/hanska
á ofni eða á hlýjum stað þannig að
þeir séu heitir þegar farið er í þá.
• Búið ykkur sérstaklega vel ef skafa
þarf af bílrúðum og sópa snjó af
bílnum.

• Mikilvægt er að byrja strax að nota
hanska eða vettlinga um leið og það
kólnar, betra að byrja fyrr en seinna.

• Reynið að forðast þyngri útiverk í
kulda eins og að moka snjó og raka
lauf og fáið aðstoð við þessi verk ef
mögulegt er.

• Almennt eru vettlingar/hanskar úr
ull betri en gerviefni til að halda hita
á höndum.
• Lúffur (belgvettlingar) halda almennt
betri hita á höndum en fingravettlingar.
• Gott er að láta vettlingana ná vel
upp yfir úlnlið eða hafa sérstakar
úlnliðshlífar til að verjast kuldanum.
• Kuldi frá herðum og hálsi leiðir niður
í hendur því er mikilvægt að huga
að trefli eða hlýjum kraga.
• Hægt er að fá varmapúða í veiðiverslunum sem gefa frá sér góðan

hita í um 10 klst. í senn. Varmapúðarnir eru settir í vettlingana og henta
í hverskonar útivist til að koma í veg
fyrir kaldar hendur.

• Þegar gengið er úti við, í kulda er
gott að muna eftir að sveifla höndunum í takt við gönguna. Það eykur
blóðflæðið og minni líkur eru á að
hendur verði kaldar.

• Ýmsir fylgihlutir svo sem úr og
hringir geta leitt kuldann í hendur
og fingur. Þeir sem eru mjög við-

BA KLEI KF I MI Í VATNI
BE T R I L Í Ð A N Í HÁ LSI HER Ð UM OG BAK I
UN DI R L E I Ð S Ö GN SJ ÚKR A ÞJ Á L FA RA
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Til félagsmanna
og annarra velunnara
Gigtarfélags Íslands
Gigtarfélag Íslands þakkar öllum sem
stutt hafa starfsemi félagsins.
Eins og svo oft áður hefur Gigtarfélagið
leitað eftir stuðningi félagsmanna
og annarra velunnara. Stuðningur
fyrirtækja, stofnana og einstaklinga við
félagið er okkur mjög mikilvægur.
Gigtarfélag Íslands þakkar öllum sem
stutt hafa starfsemi félagsins og óskar
þeim velfarnaðar.

UPPLÝ
S I NGA
R Á N I N G Í SÍ
MA
UPP
L Ý SIN
G A R OG
O G SK
SKRÁNING
SÍMA
897-28
96 O
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www.bakleikfimi.is
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BYGGJUM UPP – BÆTUM LÍÐAN

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 64
Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68
Reykjanesbær
Grímsnes ehf, Steinási 18
Hlévangur, dvalarheimili Keflavíkur, Faxabraut 13
Ice Group ltd, Iðavöllum 7a
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Tannlæknastofa Einars Magnússonar ehf, Skólavegi 10
Toyota Reykjanesbæ, Njarðarbraut 19
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14

Grindavík

Vísir hf, Hafnargötu 16
Þorbjörn hf, Hafnargötu 12

Sandgerði

Gigtargangan
Gigtargangan var gengin fimmtudaginn 13. október. Í göngunni gekk
gigtarfólk með fjölskyldum sínum og
vinum frá Lækjartorgi upp á Skólavörðuholt undir kjörorðinu „Hreyfing
til heilsu“ sem var kjörorð alþjóðlega
gigtardagsins í ár og verður einnig
á næsta ári. Í lokin settust þeir sem
vildu inn í Hallgrímskirkju og hlustuðu

á stutta orgeltónleika. Haukur Guðlaugsson fyrrum söngmálastjóri kirkjunnar spilaði fyrir göngufólk fjögur
verk.
Með göngunni er markmiðið að gera
gigtarfólk sýnilegra í samfélaginu.
Okkar bestu þakkir til þeirra sem aðstoðuð við gönguna og gengu.

Fiskmarkaður Suðurnesja hf, Hafnargötu 8

Garður

Garðvangur, Garðabraut 85

Mosfellsbær

Garðyrkjustöðin Gróandi, Grásteinum
Ísfugl ehf, Reykjavegi 36
Nonni litli ehf, Þverholti 8

Akranes

Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Dalbraut 6
GT Tækni ehf, Grundartanga
Runólfur Hallfreðsson ehf, Álmskógum 1
Vignir G. Jónsson hf, Smiðjuvöllum 4

Borgarnes

Sæmundur Sigmundsson ehf, Brákarbraut 20

Stykkishólmur

Tindur ehf, Hjallatanga 10

Hellissandur

Nónvarða ehf, Bárðarási 6

Ísafjörður

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
H.V. umboðsverslun ehf - Heklu söluumboð, Suðurgötu 9
Hamraborg ehf, Hafnarstræti 7

Bolungarvík

Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar ehf,
Árbæjarkanti 3

Flateyri

Sytra ehf, Ólafstúni 2

Patreksfjörður

Albína verslun, Aðalstræti 89
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði, Stekkum 1

Tálknafjörður

Gistiheimilið Bjarmalandi ehf, Bugatúni 8

Hvammstangi
Kvenfélagið Iðja

Blönduós

Sveitabakarí sf, Auðkúlu 1
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Ritgerðarsamkeppni Edgar Stene
Hægt að vinna 2.000 evrur
Ár hvert stendur Bandalag evrópskra
gigtarfélaga (EULAR - Standing Committee for PARE ) fyrir ritgerðarsamkeppni meðal gigtarfólks í Evrópu.
Samkeppnin er kennd við norðmanninn Edgar Stene, einn af stofnendum
norska gigtarfélagsins. Hann stofnaði
sjóð sem er í vörslu EULAR og stendur
fyrir verkefninu og kostar þau veglegu
verðlaun sem í boði eru. Hver þjóð í
EULAR velur eina ritgerð og sendir til
dómnefndar sem velur að lokum bestu
ritgerðina. Athugið að skilafrestur til
Gigtarfélags Íslands er 9. janúar 2012.

Þátttakendur
Öllu gigtarfólki í Evrópu er boðin þátttaka í samkeppninni, að undanskildu
fagfólki sem tengt er gigtsjúkdómafræðum eða vinnur fyrir alþjóðlegar
stofnanir er að gigtarmálefnum koma.

Verðlaunin eru
Verðlaunin eru 2.000 evrur, auk þess
sem höfundi er boðið til ráðstefnu
EULAR í Berlín, sem verður í byrjun júní
á næsta ári, viðkomandi að kostnaðarlausu, þar sem verðlaunin eru veitt.

Þemað í ár
Þema samkeppninnar í ár er; „Að
komast yfir þær áskoranir að lifa með
gigt“ (heima í vinnu, hvar sem er)

eða “Overcoming the challenges of
getting around with a rheumatic or
musculoskeletal disease.”

Lengd ritgerðar og tungumál
Ritgerðin má ekki vera lengri en tvær
vélritaðar síður í leturgerðinni Arial og
punktastærðinni 12, með einu línubili.
Ritgerð hverrar þátttökuþjóðar skal
skilað til dómnefndar EULAR á íslensku.

Skilafrestur til Gigtarfélagsins
Skilafrestur til Gigtarfélags Íslands er
9. janúar 2012 og skal ritgerðin send
á netfangið gigt@gigt.is merkt “Stene
samkeppnin”. Nánari upplýsingar
um samkeppnina má fá á heimasíðu
EULAR sem er www.eular.org
Athugið eftirfarandi.
• Ritgerðinni þarf að fylgja símanúmer
höfundar og heimilisfang.
• Grunnupplýsingar um höfund, s.s. aldur, starf, áhugamál og fjölskylduhagi.
• Mynd af höfundi og leyfi til birtingar
á ritgerðinni.
• Lágmarksaldur þátttakenda er 16 ára.
• 15. mars 2012 á að vera ljóst hver
vinnur.
• EULAR - ráðstefnan verður 6. til 9.
júní 2012.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á
skrifstofu félagsins í síma 530-3600.

SK
ÞÝ

MAXIWELL III NUDDPÚÐINN

G

MEÐ HEITU STEINANUDDI !
VILT ÞÚ SJÁ SÆLUBROS Á AÐFANGADAGSKVÖLD?

Æ
I
Ð

NOTIST Á ALLAN LÍKAMANN, HÁLS, HERÐAR, AXLIR, BAK, FÆTUR, HENDUR.
• Eykur blóðflæðið.
• Mýkir upp vöðva.
• Ótrúlega kröftugur og tekur vel á.
• Sjúkraþjálfarar mæla með MAXIWELL III.
• 5 ár á Íslandi.
Okkar besta auglýsing eru ánægðir viðskiptavinir.

www.logy.is
Verðum á 1. hæð Kringlunnar (hjá Dressman)
frá 15. des.
TILBOÐ 34.900 (samsvarar 5-6 nuddtímum í verði)

LOGY ehf. Sími 661-2580. Sendum í póstkröfu. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu.
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NÝTT OG ENDURBÆTT LIÐ-AKTÍN ÁN GLÚKÓSAMÍNS

LIÐ-AKTÍN QUATRO inniheldur 4 virk efni sem gegna mikilvægu hlutverki
í uppbyggingu og viðhaldi á heilbrigðu brjóski og liðamótum
Hyaluron sýra
Í öllum liðamótum er seigfljótandi vökvi sem nefnist liðvökvi. Helsta hlutverk hans er að smyrja
og viðhalda mýkt í liðamótum og liðbrjóski. Hyaluron sýra er eitt af meginefnum liðvökva og er
hana einnig að finna í brjóski. Eitt mikilvægasta hlutverk Hyaluron sýru er að auka seiglu
liðvökvans, draga úr núningi og tryggja mýkt í hreyfingum liðamóta.

Kondróítín súlfat
Eitt algengasta byggingarefnið í liðbrjóski. Helsta verkun kondróítíns er að hemja niðurbrotshvata
sem brjóta niður brjósk í liðum. Kondróítín hamlar einnig bólgumyndun og vinnur gegn slitgigt.

Omega-3
Inniheldur fitusýrurnar EPA og DHA. Talið er að Omega-3 geti dregið úr stirðleika og verkjum.

Rose Hip+C-Vítamín
KRAFTAVERK

Rose hip hefur reynst vel til að draga úr verkjum hjá þeim sem þjást af liðvandamálum. Það vinnur
vel með C-vítamíni sem hefur mikilvægu hlutverki að gegna í framleiðslu líkamans á kollageni.
Kollagen er prótein og er meginuppistaðan í ýmsum tengivefjum og sinum líkamans.

LIÐ-AKTÍN QUATRO
er gott fyrir liði undir álagi
og úr sér gengna liði

Fréttir af

Barnahópi Gigtarfélagsins
Á vordögum hélt Barnahópur Gigtarfélagsins (Áhugahópur foreldra barna
með gigt) bingó. Við fengum góða
hjálp við að safna vinningum frá nokkrum krökkum í 10. bekk Langholtskóla,
þau völdu sér hjálparstarf sem lokaverkefni í skólanum og vildu hjálpa við
söfnun á bingóvinningum og stóðu
sig frábærlega. Í skólanum voru þau
með kynningu á hjálparstarfinu og
Gigtarfélaginu.
Krakkarnir öfluðu frábærra vinninga
sem voru: Matur frá BK kjúkling, Gokart , miða í Keiluhöllina og svo gaf Vífilfell vinninga. Myllan gaf flotta köku
og yndisleg kona sem heitir Guðrún
Heiða gaf tvo vinninga. Í kaffihléinu
bauð Gigtarfélagið upp á pizzu, gos
og djús. Bingóið heppnaðist frábærlega og það var vel mætt.
Í júlí þá var hið árlega matarboð á
barnaspítalanum sem Barnahópur
Gigtarfélagsins stendur fyrir. Eins og
áður buðu Simmi og Jói frá Fabrikkunni upp á matinn, Vífilfell sá um
drykkina og Emmess eftirréttinn. Í
ár fengum við Björgvin Franz og tvo
frábæra stráka til að vera með leiksýningu fyrir börnin sem sló í gegn bæði
hjá börnum og fullorðnum.

Allir sem við leituðum til tóku frábærlega á móti okkur og komum
við klyfjaðar af gjöfum. Síminn gaf
flottar gjafir, eins fengum við Brosboli í lið með okkur og voru gerðir
bolir með áletruninni „Ég er hetja“
sem öll börnin fengu. Þá gaf Sena
DVD-myndir og tónlistardiska sem
við afhentum leikstofunni. Veðurguðirnir voru góðir við okkur þennan

dag eins og alltaf þegar við höldum
matarboðið.
Við í stjórninni viljum þakka öllum innilega sem aðstoðuðu okkur bæði við
bingóið og matarboðið og gáfu vinnu
sína og allar þessar rausnarlegu gjafir.
Linda Björk Bragadóttir, Fríða Kristín
Magnúsdóttir og Sunna Brá Stefánsdóttir

Við sem erum í forsvari fyrir Barnahópinn fórum í leiðangur til að safna
gjöfum sem okkur langaði að færa
krökkunum sem voru á spítalanum.

Sérstakt tilboð til félagsmanna Gigtarfélags Íslands
Ca. 10-20% afsláttur
Létt hand– eða fótsnyrting með naglalakki
Fullt verð 4.900,- tilboð 4.400,Svæðanudd
Fullt verð 6.000,- tilboð 5.100,Gel á eigin neglur með french
Fullt verð 7.000,- tilboð 6.000,Tattoo á augabrúnir eða augnlínu (eyeliner)
Fullt verð 35.500,- tilboð 28.400,Beautiful ICEcolors er lítil snyrti– og naglastofa staðsett í húsnæði Eyglóar heilsulindar
Tilboð þessi gilda út árið 2011

20

Gigtin • 2. tbl. 2011

Birtufólkið - Birtuhópurinn
Margir af áhugahópum Gigtarfélags
Íslands hittast seinnipartinn að loknum vinnudegi. Birtufólkið er ekki einn
af þeim hópum. Í Birtuhópnum hittist
gigtarfólk sem ekki er í vinnu að deginum til og vill frekar hittast þegar
sólin er sem hæst á himni og dagurinn
bjartastur. Hópurinn er blandaður úr
hinum ýmsu gigtarhópum með það
helsta markmið að hlægja saman og
eiga góðar stundir.
Birtufólkið hittist fyrst 11. nóvember
2008 og síðan þá hafa verið haldnir
reglulegir fundir annan þriðjudag í
hverjum mánuði yfir vetrartímann.
Birtufólkið ræðir um landsins gagn og
nauðsynjar, greinir frá leikhúsferðum,
bíóferðum, bókum sem lesnar hafa
verið, hvað er á prjónunum í það og
það skiptið og frá nýjum aðferðum
sem auðvelda handavinnuna eða
daglegt líf. Ber saman bækur sínar um
mataræði, lækna, lyf og hjálpartæki.
Góðir gestir hafa komið í heimsókn og
ýmist verið með fræðslu eða kennslu
fyrir Birtufólkið.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Sauðárkrókur

Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 1
Skinnastöðin hf, Syðri-Ingveldarstöðum
Útgerðarfélagið Sæfari ehf, Hrauni

Akureyri

Bautinn og Smiðjan, veitingasala, Hafnarstræti 92
Fasteignasalan Hvammur ehf, Hafnarstræti 99-101
Grófargil ehf, Hafnarstræti 91-95
Hársnyrtistofan Samson, Sunnuhlíð 12
Hnýfill ehf, Óseyri 22
Kjarnafæði hf, Fjölnisgötu 1b
Kælismiðjan Frost ehf, Fjölnisgötu 4b
Medulla ehf, Strandgötu 37
Netkerfi og tölvur ehf, Steinahlíð 7c
Orlofsbyggðin Illugastöðum, Fnjóskadal
Samherji hf, Glerárgötu 30
Sjómannablaðið Víkingur,
Sjúkrahúsið á Akureyri, Eyrarlandsvegi
Trétak ehf, Klettaborg 13

Alls hafa 37 konur komið á fundina en
því miður hafa engir karlmenn látið sjá
sig ennþá.
Birtufólkið vill þakka starfsfólki Gigtarfélagsins fyrir allan þann stuðning og
velvilja sem þeim hefur verið sýndur.
Lena M Hreinsdóttir

Grímsey

Sigurbjörn ehf, útgerð,

Dalvík

Gistihús Ytri-Vík, Árskógsströnd

Húsavík

Kvenfélag Ljósvetninga
Kvenfélagið Hildur
Víkurraf ehf, Garðarsbraut 18a

(§BVMMBSGBUOB§VS
TFNIFOUBSWJ§
BMMBSB§TU§VS
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Úthlutun úr Þorbjargarsjóði
Þann 21. nóvember s.l. var hin árlega
úthlutun úr Þorbjargarsjóði. Ellefu umsóknir bárust að þessu sinni og þrjú
ungmenni fengu námstyrk. Styrkþegar
í ár voru Daníel Þór Gerena, Ingibjörg
Magnúsdóttir og Védís Ragnheiðardóttir og hlutu þau styrk sem nemur
100.000 kr. hvert.
Styrktar- og minningarsjóður Þorbjargar Björnsdóttur er í vörslu Gigtarfélags Íslands og var settur á fót að
frumkvæði fjögurra kvenna, þeirra
Helgu Björnsdóttur, Elínar Hannam,
Oddnýjar Gísladóttur og Kristínar
Pétursdóttur í Reykjavík. Grunnstoðir
sjóðsins eru stofngjafir frá þeim til
minningar um Þorbjörgu Björnsdóttur,
en sjóðurinn hefur og notið framlaga frá öðrum á undanförnum árum.
Dóttir Þorbjargar, Sr. Auður Inga Einarsdóttir er formaður sjóðsstjórnar.
Aðrir í stjórn eru Einar S Ingólfsson og
Gerður Gröndal.

Tilgangur sjóðsins er að styrkja ungt
fólk með gigt til náms. Undanfarin ár
hafa styrkveitingar verið á bilinu 200300 þúsund kr. Árlegur umsóknarfrestur er 15. september nema annað
sé sérstaklega auglýst. Gigtarfélagið

hvetur ungt fólk með gigt að sækja
um í tíma.
Gigtarfélag Íslands óskar styrkþegum
til hamingju með styrkina og óskar
þeim velfarnaðar í námi og starfi.

Aumir og stífir vöðvar?

!
Nýtt lokna

Auðvelt að op

NJÓTUM ÞESS AÐ HREYFA OKKUR

Fæst án lyfseðils

Verkjastillandi og bólgueyðandi við verkjum
í mjóbaki, öxlum og vöðvum

Voltaren Gel® (Díklófenaktvíetýlamín 11,6 mg/g) er notað sem staðbundin útvortis meðferð við vöðva- og liðverkjum. Lyfið má ekki bera á skrámur, opin sár eða á exem, varist snertingu við augu og slímhúðir, notist eingöngu útvortis og má
aldrei taka inn. Þegar lyfið er notað án ávísunar læknis skal hafa samband við lækni ef einkenni batna ekki eða versna innan viku. Á meðgöngu skal ávalt leita ráða læknis eða lyfjafræðings áður en lyfið er notað, þó skal það ekki notað á síðasta
þriðjungi meðgöngu. Voltaren Gel® er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára. Lítil hætta er á ofskömmtun vegna útvortis notkunar lyfsins. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Gigtarfélag Íslands

Vestfjarðadeild
Miðvikudaginn 9. júní 2010 var Vestfjarðadeild Gigtarfélagsins stofnuð á
Ísafirði. Stofnfélagar voru 19, en síðan
þá hefur fjölgað ört í hópnum og er
greinilegt að þörf er fyrir félag sem
snýr að gigtarfólki.
Stjórn skipa 5 manns og hefur hún
reynt að vera virk og halda utan um
þá starfsemi sem á sér stað. Allir eru
velkomnir í félagsskapinn, hvort sem
viðkomandi er skráður í Gigtarfélagið
eður ei, en við hvetjum fólk til að skrá
sig. Við viljum að gigtarfólk geti komið
saman og rætt sín mál, fengið fræðslu
og kynningu á því sem í boði er fyrir
gigtarfólk og geti nýtt sér það til betri
heilsu.
Síðan félagið var stofnað hafa verið
haldnir tveir aðalfundir og hafa þeir
verið vel sóttir. Á þessum fundum
höfum við fengið gott fólk til okkar.
Á fyrsta aðalfundinum komu Harpa
Guðmundsdóttir iðjuþjálfi sem fræddi
okkur um gagnsemi hjálpargagna og
Auður Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur, sem fræddi almennt um verki. Á
síðasta aðalfundi fengum við tvo fyrirlesara, Ólaf Halldórsson, sjúkraþjálfara hjá Sjúkraþjálfun Vestfjarða, sem
fór yfir hvernig hægt er vinna með
gigtarsjúkdóma varðandi hreyfingu
og Salóme Elínu Ingólfsdóttur næringarfræðing sem fræddi okkur um
heilbrigðan lífsstíl í mataræði.
Við höfum komið upp góðum netfangalista og hefur fámennið hjálpað
þar til. Maður hittir fólk úti á götu og
eins og íslendinga er siður er rætt um
veður og heilsu. Kemur þá oft í ljós að
viðkomandi hefur jafnvel nýlega fengið greiningu á sínum gigtarsjúkdómi.
Þá er ekkert annað en að grípa gæsina
og láta vita af félaginu okkar og fá netfangið hjá viðkomandi.
Þátttaka á atburði hefur verið mis góð.
Reynt var að setja á fót gönguhóp sem
átti að hittast einu sinni í viku, en það
gekk ekki upp. Aftur á móti var jóga

vinsælt. Var það í boði í fyrra vetur og
gekk vel, þannig það var aftur í boði
nú í vetur og hefur gengið ágætlega.
Einnig höfum við prófað að vera með
kaffifundi, þ.e. hittast og ræða saman.
Einn slíkur fundur hefur verið haldinn
og mættu nokkrir.
Stjórn félagsins hefur mikinn metnað,
en lítinn tíma. Við erum í fullri vinnu og
jafnvel meira, en viljum svo gjarnan
að hægt sé að gera félagið okkar lifandi og virkt. Til þess þarf fólk að vera
móttækilegt fyrir því sem í boði er
hverju sinni og taka þátt. Ekkert félag
er sterkara en þeir sem það sækja.
Nú eftir áramót langar okkur að halda
áfram með kaffifundina og jafnvel
bjóða aftur upp á jóga. Allt fer þetta
eftir vilja félagsmanna og hvetjum
við fólk til að hafa samband við stjórn
og láta í sér heyra. Hægt er að hafa
samband við Dagnýju í s: 847 1633 og
Þuríði í s: 847 2705 eða thuridursig@
gmail.com.

Bakarinn hefur gefið okkur góðgæti
með kaffinu. Við höfðum samband við
Lýsi ehf. og fengum sendan stórann
kassa fullan af lýsi, Omega 3 olíu og
töflum ásamt bæklingum. Gátum við
gefið fundargestum bæði að smakka
og að taka með sér heim. Hafa einhverjir komist á bragðið eftir það.
Einnig hefur bæjarvefurinn bb.is verið
svo almennilegur að setja inn fréttir og
tilkynningar á vefinn varðandi félagið.
Viljum við þakka öllum þessum aðilum
fyrir góða velvild.
F.h. stjórnar Vestfjarðadeildar.
Þuríður Sigurðardóttir

Ýmsir hafa stutt okkur þennan tíma sem
við höfum starfað. Höfum við fengið
frábæra aðstöðu hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða fyrir fundina og einnig
fengið að nýta þar eldhúsaðstöðu.
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Frá hópþjálfun félagsins
Berghildur Ásdís Stefánsdóttir, verkefnisstjóri hópþjálfunar
Góð þátttaka hefur verið í leikfimihópum Gigtarfélagins nú á þessari
haustönn líkt og undafarin ár. Dagskráin hefur verið með hefðbundnu
sniði; vatnsleikfimi, jóga, karlaleikfimi, almenn leikfimi, hádegisleikfimi
og bæði hóp og einkatímar í STOTTPILATES.
Á komandi vorönn stendur til að
bjóða upp á nýjan hóp, létta leikfimi
með „t‘ai chi“ ívafi. „T‘ai chi“ er ævaforn kínversk leikfimi sem raunar var
upprunalega sjálfsvarnaríþrótt. Einkenni „t‘ai chi“ eru hægar, mjúkar og
flæðandi hreyfingar. Lögð er áhersla á
slökun í hreyfingum og öndun. Rannsóknir benda til að þetta form æfinga
geti hentað gigtarfólki einstaklega vel
og bætt líkamlega færni þess.
Hópleikfimi Gigtarfélagsins tekur mið
af þörfum fólks með gigtarsjúkdóma,
en er samt opin öllum sem áhuga hafa.
Þessi leikfimi getur til dæmis höfðað
til þeirra sem eru að byrja þjálfun eftir
langt hlé eða veikindi. Félagar í Gigtarfélagi Íslands fá afslátt af þjálfunar-

gjaldi. Vorönn hefst miðvikudaginn
4. janúar. Allar nánari upplýsingar og
skráning í hópþjálfun má fá á skrifstofu Gigtarfélagsins Ármúla 5 í síma
5303600 einnig eru upplýsingar um
hópþjálfunina á heimasíðu félagsins
www.gigt.is .

Ofþyngd / Offita
Heilsulausn 3 - Hentar einstaklingum sem glíma við
offitu, hjartasjúkdóma og/eða sykursýki
Að námskeiðinu standa læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, næringarfræðingur íþróttafræðingar og sálfræðingar!
Nánari upplýsingar um næstu námskeið
í síma 560 1010 eða á
heilsuborg@heilsuborg.is
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Hópþjálfunin þakkar þeim fjölmörgu
sem stunda leikfimi hjá okkur góðar
stundir á líðandi ári og óskar þeim og
öðrum lesendum blaðsins gleðilegra
jóla og hreyfiríks komandi árs.

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 57330 11/11

SÓL / GOLF / SKÍÐI / BORGIR / ENSKI BOLTINN
GÖNGU- OG HJÓLAFERÐIR / HÓPA- OG KÓRAFERÐIR

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni þinni um
10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum. Auk þess eru
veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar keyptar ferðir í
leiguflugi með VITA. Þannig öðlast þú stöðugt fleiri
tækifæri til þess að njóta lífsins.

VITA er lífið
VITA | Suðurlandsbraut 2 | Sími 570 4444 |

Náms- og skemmtiferð starfsmanna
Gigtarfélags Íslands
Stokkhólmur 5. til 9. október 2011
Miðvikudagsmorguninn 5. október
lagði af stað 20 manna hress starfsmannahópur frá Gigtarfélagi Ísland á
leið í náms- og skemmtiferð til Stokkhólms ásamt 7 mökum og mikil gleði
ríkti í hópnum. Hópurinn lenti á Arlanda flugvelli í Stokkhólmi um eittleytið og þar beið rúta sem keyrði hópinn
beint á hótelið. Hótelið var inn í miðri
verslunarmiðstöð og kom það alls ekki
að sök. Um kvöldið bauð Gigtarfélagið
starfsfólkinu út að borða á veitingastaðinn Den Gyldene freden.
Fimmtudagsmorguninn voru allir
mættir á lestarstöðina um áttaleytið,
því nú var haldið til sænska Gigtarfélagsins. Þar var tekið vel á móti
okkur og ákaflega hlýlegt umhverfi
hjá þeim. Þar fengum við kynningu á

Fylgst af áhuga með orðum Jan-Olov Söderberg framkvæmdarstjóra sænska
gigtarfélagsins.

Heilbrigð jól
Gerðu vel við þig og þína um jólin. Notaðu vörur úr
góðum hráefnum sem næra og fara vel með líkamann.

Samkeppnishæft verð!

Jólaölið

Jólamaturinn

Jólagóðgætið

Jólagjafirnar

Engiferöl er hollur og
frískandi jóladrykkur.

Þú færð allt í jólamatinn
hjá okkur. Lífrænt og hreint.

Úrval af hágæða súkkulaði,
konfekti og ekta jólanammi.

Gjafakörfur og gjafaöskjur
fyrir þá sem vilja lifa vel.

30%
afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur
5.750 kr.
Tilboðsverð
á gjafaöskju

Naturfrisk lífrænt
engiferöl.

DeRit lífrænt rauðkál,
maísbaunir og rauðrófur.

www.lifandimarkadur.is
Borgartúni 24 | Hæðasmára 6 | Hafnarborg
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Saveurs&Nature
lífrænt súkkulaði.

Dr.Hauschka lífrænt
dagkrem og hreinsimjólk.

félagið er þekkt fyrir að vera brautryðjendur í baráttu fyrir léttopnanlegum
umbúðum og fá aðstoð hjá fólki með
gigt til sjá hvað má betur fara. Einnig
er hægt að koma með ábendingu
til þeirra beint. Við enduðum heimsóknina á dýrindis mat með starfsfólki sænska gigtarfélagsins. Dagurinn
endaði svo í skoðunarferð um Stokkhólm og að kynnast sögu staðarins
sem er mjög áhugaverð.

framtíðarsýn og starfsemi þeirra. Þau
gefa út gigtarblað sex sinnum á ári
og nota netið mikið í samskiptum við
fólk með gigt og aðstandendur þeirra.
Félagið er í mikilli þróunarvinnu með
vefinn. Sænska Gigtarfélagið styður
rannsóknir og hefur yfir að ráða
myndarlegum rannsóknarsjóði. Stjórn
sjóðsins veitir styrki eftir umsögn vísindaráðs sem félagið skipar. Þeir vinna
náið með heilbrigðisþjónustu og eiga
gott samstarf við þá. Á sænska gigtarfélaginu eru starfsmenn sem sjá um
fjáröflun og fara Svíarnir skemmtilegar
leiðir í þeim málum. Sænska Gigtar-

Á föstudagsmorgni var lagt snemma
af stað á Karolinska háskólasjúkrahúsið, þar sem gigtardeildina var heimsótt. Dagskráin byrjaði á kynningu á
starfsemi deildarinnar og var farið í
vettvangsferð um hana. Næst fengum
við fyrirlestur um langverkandi verki
og vefjagigt hjá gigtarlækni. Að lokum
fengum við kynningu á iðju- og sjúkraþjálfun sjúkrahússins. Um kvöldið var
árshátíð starfsmanna á hótelinu, þar
sem var borðaður góður matur og
áttum við yndislega stund saman.
Flestir nýttu helgina í að skoða Stokkhólm og sumir ráku nefið inn í verslanir. Heimferðin var síðan á sunnudeginum. Við áttum yndislega námsferð
sem var gagnleg fyrir starfsfólkið og
hristi hópinn enn betur saman. Þetta
var frábær ferð í alla staði.
Eva Lind Vestmann

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Laugar

Norðurpóll ehf, Laugabrekku Reykjadal

Kópasker

Kvenfélag Öxfirðinga

Egilsstaðir

Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf, Miðvangi 2-4
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Einhleypingi 1
Verkfræðistofa Austurlands ehf, Kaupvangi 5
Ylur hf, Miðási 43-45
Þ.S. verktakar ehf, Miðási 8-10

Seyðisfjörður

Seyðisfjarðarkaupstaður, Hafnargötu 44

Mjóifjörður

Sigfús Vilhjálmsson, Brekku

Reyðarfjörður

Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi, Stekkjarbrekku 8
Launafl ehf, Hrauni 3

Eskifjörður

Eskja hf, Strandgötu 39
Fjarðaþrif ehf, Kirkjustíg 2

Neskaupstaður

Síldarvinnslan hf, útgerð, Hafnarbraut 6

Fáskrúðsfjörður

Loðnuvinnslan hf, Skólavegi 59

Höfn í Hornafirði

Funi ehf, Ártúni
Skinney - Þinganes hf, Krossey

Selfoss

Árvirkinn ehf, Eyravegi 32
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf, Hrísmýri 3
Búnaðarsamband Suðurlands, Austurvegi 1
Fossvélar ehf, Hellismýri 7

Þorlákshöfn

Eldhestar ehf, Völlum
Fagus ehf, Unubakka 18-20
Fiskmark ehf, Hafnarskeiði 21

K línísk T annsmiðja

Kolbrúnar

gervitannasmíði
og viðgerðir

565 7096 - 895 7096
Fa xatúni 4

210 Garðabæ

kolbrun@tannsmidi.com

Samningur við TR
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Fréttir frá Sjörgrens hópnum
Áhugahópur um heilkenni Sjögrens hélt fræðslufund í byrjun október með Peter Hoolbrook
prófessor við tannlæknadeild HÍ og sérfræðing í munnlyflæknisfræði. Erindið nefndi hann
„Munnholsvandamál og meðferðir við Sjögrens heilkenni“. Fyrirlesturinn var mjög fróðlegur en
Peter kynnti einnig vörur sem henta vel þeim sem eiga við munnholsvandamál að stríða. Kynningaraðili frá Portfarma kom og kynnti Heelen fótavörur.
Sjögrens hópurinn mun halda áfram að hittast fyrsta fimmtudag í hverjum mánuði kl 17:00 á
Café Adesso í Smáralind. Einnig eru uppi hugmyndir um að stofna gönguhóp.
En tilkynningar um fundi eru sendar í tölvupósti til allra sem skráðir eru á póstlista hópsins. Framundan eru einnig fyrirlestrar sem verða haldnir í fundarsal Gigtarfélagsins og verða þeir auglýstir
síðar. Upplýsingar um hópinn fást á skrifstofu Gigtarfélagsins í síma 530-3600.
Fyrir hönd Sjögrens áhugahópinn
Kristín Magnúsdóttir

Fólkið okkar í
Reykjavíkurmaraþoninu

Styrmir Sigurðsson sjúkraþjálfari Gigtarfélagsins í
Reykjavíkurmaraþoninu.
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka var haldið 20.
ágúst síðast liðinn, fjölmargir voru skráðir í hlaupið. Hægt var að velja sér góðgerðarfélag til að
styrkja og voru mörg góðgerðafélög um hituna.
Gigtarfélag Íslands var eitt af þeim. Það voru 29
manns sem hlupu fyrir Gigtarfélagið og viljum við
færa þeim bestu þakkir fyrir þeirra stuðning.
Söfnunin í heild gekk framar vonum en alls söfnuðust rúmar 43 milljónir til 131 góðgerðafélags
sem er 48% hærri upphæð en safnaðist í fyrra og
því mikil ástæða til að fagna.
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Námskeið um sálgæslu, persónulega ráðgjöf og leiðsögn
Í janúar mun Ráðgjafa- og sálgæslusetrið Heild í samstarfi við Gigtarfélagið halda námskeið um sálgæslu,
persónulega ráðgjöf og leiðsögn. Um
er að ræða ákveðið þróunar samstarf.
Námskeiðið verður fólki að kostnaðarlausu og mjög takmarkaður fjöldi sem
kemst að. Námskeiðið verður haldið
að Ármúla 5. Skráning er á skrifstofunni í síma 530 3600.

Nánar um Heild
Ráðgjafa- og sálgæslusetrið Heild
býður upp á sálgæslu, persónulega
ráðgjöf og leiðsögn. Markmið þess
er að veita von og kraft í leit manneskjunnar að tilgangi í lífinu. Sérstök
áhersla er á að koma til móts við konur
sem eru að ganga í gegnum erfiða lífsreynslu og breytingar í lífi sínu í kjölfar
áfalla, sem hafa hindrað þær í því að
finna tilgang með lífi sínu
Djáknarnir Guðrún Kristín Þórsdóttir og
Kristín Sigríður Garðarsdóttir standa að
Heild. Guðrún er jafnframt leiðsögumaður, með BA í sálfræði og diplóma
í HAM og Kristín er vímuefnaráðgjafi
og er í mastersnámi í náms- og starfsráðgjöf. Þær Guðrún og Kristín hafa
um árabil leitt tólf spora hópa, þar sem

lögð er áhersla á að finna tilgang og
sátt í lífinu, vinna á meðvirkni og erfiðum tilfinningum. Með sporin að leiðarljósi hafa þær svo þróað námskeiðið
Leiðarsteina til farsælla og betra lífs.
Á námskeiðinu er tekist á við kvíða,
depurð og vonleysi sem oft eru afleiðingar áfalla. Námskeiðið kennir og
hjálpar þátttakendum á markvissan og
faglegan hátt, til að ná betri tökum á
lífi sínu. Námskeiðið nýtist jafnframt
aðstandendum langveikra, en meðvirkni og mikið álag skapast oft í aðstæðum þar sem áherslan í daglegu
lífi er einkum á þann sjúka.

Meðvirkur einstaklingur vinnur ekki
úr tilfinningum sínum, heldur bælir
þær niður. Í þeim aðstæðum geta
álagssjúkdómar gert vart við sig og
viðkomandi misst tökin á aðstæðum.
Mikilvægt er að leita sér stuðnings og
leiðsagnar til að finna mörk sín, og
virða eigin þarfir og tilfinningar.
Hægt er skrá sig á námskeið eða panta
viðtal hjá Heild, Laugavegi 59, 4.hæð
(Kjörgarður) í síma 445-5552, Kristín
gsm. 697-3864 og Guðrún 699-5905.
Vefsíðan er: www.heild.is og netfang:
heild@heild.is

Minningarkort Gigtarfélags Íslands
Gigtarfélagið vill minna
velunnara sína á minningarkort
félagsins sem eru til sölu á
skrifstofunni að Ármúla 5,
í síma 530 3600.
Gigtarfélag Íslands
þakkar þeim fjölmörgu sem
keypt hafa kortin á undanförnum
mánuðum og árum.
2. tbl. 2011 • Gigtin
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Volcano Iceland varmahlífar
Volcano Iceland hefur unnið í tvö ár að
þróun á varmahlífum sem eru sérstaklega hannaðir fyrir gigtarfólk. Eiginleikar þeirra eru að halda jöfnum hita
og léttum þrýstingi á aumum svæðum
líkamans. Prófun á áhrifum þess var
unnin í vor á einstaklingum sem þjást
af gigt í samvinnu við Gigtarfélag Íslands. Niðurstaðan sýndi að varmahlífarnar minnka verki, bólgur og stífleika
og aðstoða þannig við svefn og hreyfingar og auðvelda daglegt líf þeirra
sem þjást af bólgum og verkjum.
Einnig henta þær til að ná bata hjá
þeim sem vilja ná niður bólgum vegna
annars konar stoðkerfisvanda.
Varmahlífarnar voru kynntar á stærstu
heimssýningu í heilbrigðisgeiranum í
nóvember, Medica Trade Fair í Dusseldorf. Viðbrögðin voru mjög góð
frá öllum heimshornum vegna eigin-

leika þeirra. Steinunn Ketilsdóttir
eigandi Volcano Iceland hefur hlotið
viðurkenningu fyrir þróun sína frá
frumkvöðlasamtökum kvenna í Evrópu EUWIIN og bronsverðlaun frá
frumkvöðlasamtökum í Svíþjóð SUF á
þessu ári. Varmahlífarnar eru einstakar

Afsláttur
út á félagsskírteini
Félagsskírteini félagsins í samvinnu við Olís hafa fengið góðar viðtökur hjá félagsmönnum
og margir nýta sér samning
okkar í viðskiptum við Olís. Til
þess að njóta afsláttar þarf að
að framvísa félagsskírteininu
áður en greitt er. Hjá Olís fá
félagsmenn.

Samstarf
sem
vel af sér!

gefur

• 6 kr í afslátt frá listaverði á
hvern lítra í fullri þjónustu.
• 4 kr í afslátt frá listaverði
á hvern lítra í sjálfsafgreiðsluþjónustu.
Þá er 10 % afsláttur af öllum
öðrum vörum, nema tóbaki,
símakortum, getraunum og
tímaritum. Afsláttarkjörin eru
á öllum þjónustustöðvum Olís og í Ellingsen. Auk afsláttar til félagsmanna rennur 0,5 % af andvirði viðskiptanna til starfsemi Gigtarfélagsins.
Hópakort

Félag

HÓ PA

KO RT

sskír

teini

Það er Olís sönn ánægja að styðja við það mikla og góða
starf sem er unnið innan Gigtarfélags Íslands.
Nú höfum við sent öllum félagsmönnum hópakort Olís
í þeim tilgangi að treysta samstarfið enn frekar.
Ávinningur félagsmanna er tvíþættur:
Kortið tryggir þeim sérkjör í verslunum Olís og að auki
Gigtarfélaginu tekjur í formi prósentu af þeirra veltu.

Olís og Gigtarfélag Íslands – samstarf sem gefur vel af sér!

Olíuverzlun Íslands hf.

Gigtarfélag Íslands
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á heimsmarkaði vegna ólíkra eiginleika miðað við þær vörur sem þegar
eru til á markaðnum. Undirbúningur er
hafinn við að koma varmahlífunum á
markað á nokkrum markaðssvæðum
en þar til eru þær fáanlegar á sölusíðu
Volcano Iceland.

Fótaaðgerðastofan Ármúla 5
Á fótaaðgerðastofunni í Gigtarmiðstöðinni starfa löggiltir fótaaðgerðafræðingar sem bjóða upp á
fótaaðgerðir, fótanudd og faglega
ráðgjöf.
Í fótaaðgerð felst meðal annars
snyrting, meðferð á líkþornum, vörtum, þykkum nöglum, niðurgrónum
nöglum, harðri húð, sprungum í
húð og sveppasýkingu í nöglum.
Einnig er veitt ráðgjöf varðandi val á skóm og nauðsynlega fótaumhirðu sem
fyrirbyggir fótamein og kemur aumum fótum í betra ástand. Meðlimir Gigtarfélagsins njóta sérkjara.
Tímapantanir hjá Aðalheiði Sigþórsdóttur eru í síma 899 9607 og Sigrúnu
Jónu Baldursdóttur í síma 861 2503.

Gleðileg jól

Það gengur enginn um brosandi með aumar fætur.

Bestu kveðjur til
Gigtarfélags Íslands
Eyrarbakki

Allt byggingar ehf, Þykkvaflöt 1

Hella

Fannberg ehf, Þrúðvangi 18
Trésmiðjan Ingólfs ehf, Freyvangi 16
Vörufell ehf, Rangárbökkum 2

Hvolsvöllur

Anna og Árni á Akri, Akri

Kirkjubæjarklaustur

Hjúkrunar og dvalarheimilið Klausturhólar
Kvenfélag Skaftártungu, Ljótarstöðum

Vestmannaeyjar

Huginn ehf, Kirkjuvegi 23
Ísfélag Vestmannaeyja hf, Strandvegi 28
Karl Kristmanns, umboðs- og heildverslun,
Ofanleitisvegi 15-19
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9

Jólakort Gigtarfélagsins
- Þökkum stuðning við félagið
Undanfarin ár hefur Gigtarfélag Íslands sent stuðningsbeiðni inn á ákveðinn
fjölda heimila í landinu, auk félagsmanna ásamt jólakortum. Skemmst er frá því
að segja að viðbrögð fólks hafa verið afargóð og okkur ómetanleg.
Það er ósk okkar að fólk noti kortin burtséð frá því hvort fólk hefur tök á eða vill
styrkja okkar starfsemi. Í okkar huga er það minnsta sem við getum gert í staðinn
fyrir það rusk sem við óneitanlega völdum með beiðni okkar.
Gigtarfélagið þakkar öllum þeim fjölmörgu sem stutt hafa starfsemina og óskar
þeim öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Hægt er að nálgast kortin, og eldri kort á skrifstofu félagsins að Ármúla 5, eða fá
þau send heim. Allur ágóði rennur til starfsemi félagsins.
Sími skrifstofu er 530 3600.
Allur ágóði rennur til fræðslu- og forvarnarstarfs GÍ
GIGTARFÉLAG ÍSLANDS

Gleðileg jól

Mynd: Nordicphotos
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Stroffið er sérlega
teygjanlegt, aflíðandi
og þrengir ekki að fætinum.

Netofið efni ofan á
ristinni til að auka loftun.
Hællinn er formaður eftir
fætinum og er sérbólstraður.
Saumlaus bólstrun í kringum
tærnar og undir tábergið.

Þægilegur stuðningur undir ilina
svo sokkurinn sitji enn betur.

Dr. Comfort heilsusokkar
Dr. Comfort heilsusokkarnir eru sérhannaðir fyrir þá
sem hafa sykursýki, gigt, bjúg, taugakvilla og/eða
skert blóðflæði í fótum en henta líka öllum þeim sem
vilja þægilega og vandaða sokka.

• Einstaklega þægilegir
• Saumlausir og hlífa fótunum mjög vel
• Innihalda nanó-bambus-koltrefjar
• Geta minnkað vandamál tengd blóðrás
• Geta minnkað þreytu og verki í fótum
• Minnka líkur á sáramyndun
• Stuðla að þægilegu hita- og rakastigi
• Hamla vexti örvera og minnka lykt
• Endingargóðir og halda sér vel
• Eru til í X-vídd fyrir þá sem hafa mikinn bjúg

„Ég heiti Gísli Lárusson og er sykursjúkur.
Í mörg ár hef ég verið að fá mikinn bjúg á fætur, var
kominn með húðbreytingar og kominn með
taugaskaða í fótum. Ég hef verið í sjúkrasokkum
í mörg ár en var hættur að þola þá vegna verkja í
fótum auk þess sem mér fannst alltaf eins og mér
væri kalt á fótum þó þeir væru heitir viðkomu.
Í sumar var staðan orðin þannig að ég gat varla
gengið nokkuð vegna verkja og eins og ég sagði
þoldi ekki við í sokkunum þannig að ég var kominn
með mikinn bjúg á fætur. Þá var mér sagt frá
heilsusokkum sem heita Dr. Comfort og væru
sérhannaðir fyrir fólk eins og mig. Mér fannst ég
ekki hafa neinu að tapa þannig að ég prufaði þá. Í
dag eru verkirnir mikið minni og bjúgurinn líka auk
þess sem mér er þægilega heitt á fótum. Ég get
gengið án verkja, sem er ekki lítið. Þessir sokkar líta
út fyrir að vera venjulegir bómullarsokkar en
eitthvað í þeim virkar ótrúlega vel og hefur alveg
gerbreytt minni líðan.“

Gísli Lárusson,
71 árs Kópavogsbúi

Fást í apótekum
www.portfarma.is

