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Händelser
Vi finns nu äntligen med på sjukvårdsupplysningens hemsida efter påtryckningar.
Vi har på samma sätt kommit med på ytterligare några viktiga hemsidor.
Vi har hållit fördrag för akutpersonalen på Capio S:t Görans sjukhus som
nu känner till allt om Addisons sjukdom och om att vara kortison beroende.
Vi hjälper till att berätta om hur det är att ha Addisons sjukdom
på KI för läkarstuderanden. Vi delar ut information till dem.
Vi har övervakat en pumpstudie. Ett nytt sätt att få sitt kortison tilldelat under
hela dygnet.
Vi har tagit fram material för utskick till akutmottagningar.
Informationsbroschyr för sjukvårdspersonal, informationsfolder och USB minnen
där vi lägger in information om Addisons sjukdom. Vi har tagit fram 16 sidig
broschyr till alla medlemmar, en foder hur man ger Solu-Cortef som vi ger till
alla som köper en akutväska. Vi har tagit fram ett emergency card i hårdplast
i kontokortsmaner som vi delar ut till alla medlemmar.
Vi har även tagit fram akutväskor och silveramuletter med halsband på både
engelska och svenska. Vi har sålt många amuletter, pillerdosor och akutväskor,
även utomlands. All vinst till föreningen.
Vi har satt upp en gemensam blog för Addison i hela Europa som bara kan
nås av patientföreningarna och som även kan redigeras av dem. Det betyder att
vi ständigt känner till allt nytt som händer i Europa.
Jag var inbjuden och närvarade vid slutsymposium för Euardrenal i Bergen i Norge
där jag höll föredrag om vikten av att ha ett emergency card.
Vi har fortsatt att ordna träffar i Stockholm för alla som är intresserade.
Vi har hållit föredrag om Addisons sjukdom för medlemmar i Sköldkörtelföreningen.
Vi har haft ett seminarium i Stockholm om att vara kortisonberoende.
Vi har fått kontakt med SOS alarm och skall få en tid inbokad för ett föredrag.
Vi har haft kontinuerlig kontakt med vår ”fråga doktorn”, Jan Calissendorff.
Jag har svarat på ett otal mail från människor runt om i landet.
Föreningen har haft två syrelsemöten.
Eva
Ordförande i Svenska Addisonföreningen

