nätverk för forskning kring LAM - lymfangioleiomyomatos - och för stöd till patienter och anhöriga
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Ett nytt år har just påbörjats med snö och kyla. Till glädje för många, som kan vara ute och
njuta av promenader, skridsko- och skidåkning. För de av oss, som har svårigheter med det
kalla vintervädret, får vi vänta med utomhusaktiviteter tills det blir varmare och våren
kommer. Eller om vi har möjlighet att resa till någon varmare plats att njuta på, så är det inte
så tokigt. Andra av oss som kanske inte kan resa pga. rådande hälsosituation, får roa oss
med goda böcker, musik, filmer, eget skapande varvat med jobb och träning inomhus. Det är
ett bra liv det också just då, men man hoppas på ett bättre år nästa vinter med resor och nya
upplevelser utanför vårdens ramar.
Ni är alla välkomna att delta på vår nystartade Facebook-sida
https://www.facebook.com/pages/LAM-Academy-Sverige/1440464919508675 som kom
igång just innan jul av vår nya styrelseledamot Tiina Katajanien. Ni får gärna dela med er av
sidan till vänner och bekanta. Allt för att få uppmärksamhet om Lymfangioleiomyomatos och
för att få in pengar till forskning, så att även unga drabbade kvinnor vågar tro på att de får se
sina barn (och barnbarn) växa upp.
Här nedan följer aktuella händelser som är relaterat till LAM och LAM Academy under
våren 2014.
28-30 mars, Chicago, LAM Foundations årliga konferens för både patienter, anhöriga och
medicinsk expertis. Se www.thealmfoundation.org för mer information och anmälan.
4-5 april, Göteborg, TSC-föreningen har anordnat ett program om TUBERÖS SKLEROS
COMPLEX - IDAG OCH IMORGON. Nya uppdaterade diagnoskriterier, rekommendationer
och behandlingar, Vad kan vi förvänta oss av framtiden? För ytterligare information och
anmälan se www.tsc.sverige.se
För anmälan till 4 april gå in på: www.tsc-sverige.se/lakardagen
För anmälan till 5 april gå in på: www.tsc-sverige.se/5april
Sista anmälningsdag 20 mars
26 april, Stockholm, Sällsynta Diagnoser har årsmöte. Mer information kommer inom kort.
www.sallsyntadiagnoser.se
Till sist vill jag påminna er som inte har betalat medlemsavgiften för 2014. Se bif. avi.
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