BLI MEDLEM I
STÖDET

DET HÄR GÖR
STÖDET

Bli medlem & betala direkt på
vår hemsida www.stodet.se eller
fyll i intresseanmälan nedan, och
posta till adressen längst ner, så
skickar vi anmälningsblankett
med mer information:

Stödet kan svara på frågor och
hjälpa dig med kontakter av olika
slag. Därtill har Stödet en jourtelefon dit du kan ringa, en ständigt uppdaterad hemsida, med
ett anonymt diskussionsforum,
Twitter, och med en egen diskussiongrupp på Facebook.

För- & efternamn
Adress
Postnr

Ort

Telefon & Mobil
E-post

Medlemsavgiften är 150kr/år eller
250 kr/år för familj.

Stödet
Box 243
151 23 Södertälje

Våra lokala föreningar annordnar
möten där du kan träﬀa andra i
samma situation.
Varje år annordnar Stödet Lungcancerdagen, den 1a tisdagen i
November, med ﬂera intressanta
föreläsare.
Dessutom arbetar vi för att göra
lungcancervården bättre, samt
gör ett opinionsbildande arbete
och jobbar för att öka anslagen till
forskning om lungcancer.

STÖDET
VI MOT
LUNGCANCER

STÖDET MOT
LUNGCANCER
Att få diagnosen lungcancer eller att vara anhörig till någon
som fått diagnosen - väcker
många tankar. Då kan det vara
bra att kunna ta kontakt med
andra, som är eller varit i samma
situation.
Genom oss kan du få svar på alla
de frågor diagnosen väcker. Vi
som arbetar i Stödet har själva
personliga erfarenheter av
lungcancer - antingen som patienter, anhöriga eller genom vårt
arbete.

FRIA RÅD &
STÖDSAMTAL
Stödets jourtelefon ﬁnns till för
dig som är patient eller anhörig!
Vi som, ideellt, svarar i telefonen
har själva personliga erfarenheter av lungcancer.
Ring oss gärna ifall du vill prata
om din situation, eller behöver
hjälp, stöd, eller upplever att din
kontakt med sjukvården inte
fungerar som den ska.

STÖD VÅRT
ARBETE
Genom att bli medlem i Stödet,
köpa vår brosch Vita Bandet,
eller ge oss en gåva, så kan vi
fortsätta vårt viktiga arbete med
Stödet.
Du hittar en intresseanmälan på
baksidan av den här broschyren,
men anmäler dig enklast via vår
hemsida www.stodet.se där du
även kan bli familjemedlem.
Gåvor tas tacksamt emot på plusgiro 24 69 62 - 5







WWW.STODET.SE
INFO@STODET.SE

FRIA RÅD & STÖDSAMTAL

FACEBOOK.COM/STODET
TWITTER.COM/STODETLUNG

020 - 88 55 33

