Din insats räknas!
Du kan enkelt stödja forskningen om
Hirschsprungs sjukdom och missbildning av
ändtarmen vid Lunds universitet genom gåvor
i valfri storlek. Bidrag betalas till plusgiro 5 89
93 -7 eller bankgiro 830-6599.
Vi tar även tacksamt emot månatliga gåvor,
minnesgåvor, högtidsgåvor, julgåvor och
företagsgåvor. Alla bidrag, oavsett storlek,
är lika välkomna.
Märk din gåva “Hirschsprungs sjukdom och
missbildning av ändtarmen”. Ange även
av-sändare och kontaktuppgifter för att
möjliggöra återkoppling om hur din gåva gör
nytta.
Tillsammans arbetar vi alla för att förstå,
förklara och förbättra vår värld och
människors villkor.

Lunds universitet
Lunds universitet rankas som ett av de 100 bästa
i världen och som ett av Nordens främsta forsknings
universitet. 40 000 studenter, nästan 3 000 forskare och
800 professorer vid nio fakulteter bedriver forskning
i världsklass, bland annat inom områdena medicin,
materialvetenskap, mänskliga relationer, demokrati och
hållbar tillväxt.
I Lund möts mångfalden, några av vår tids skarpaste
hjärnor och en forsknings- och utbildningsmiljö som
skapar en utmärkt grund för vetenskapliga genombrott.
Tillsammans arbetar vi alla för att förstå, förklara och
förbättra vår värld och människors villkor.

Tack för ditt stöd!

www.medicin.lu.se/bidra

LUNDS UNIVERSITET
Helena Perhag
046-222 30 68
helena.perhag@fsi.lu.se

Stöd forskningen om
Hirschsprungs sjukdom och
missbildning av ändtarmen
LUNDS UNIVERSITET

Med din hjälp kan vi rädda liv

Paret bildade ”Kerstin & Hasse Perssons Fond för forskning om
Hirschsprungs sjukdom” och valde att stödja forskningen om
Hirschsprungs sjukdom och medfödd missbildning av ändtarmen
med ett första ekonomiskt bidrag på 1 miljon kronor. Fler donationer
därefter har gjort att fonden vuxit. Parets forskningsfond hjälper
forskare vid Lunds universitet att bedriva sitt angelägna arbete.

Hirschsprungs sjukdom och
missbildning av ändtarmen
– SÄLLSYNTA DIAGNOSER OCH DOLDA HANDIKAPP
Att födas med Hirschsprungs sjukdom eller missbildning av ändtarmen
(anorektal missbildning) innebär att man redan som liten bebis måste
opereras. Barnen är vid operationstillfällena oftast 0-2 månader gamla
och väger under 5 kg. Hirschsprungs sjukdom är ett livshotande tillstånd
som innebär att barnet föds utan nervändar i tjocktarmen vilket gör att
avföringen inte kan komma ut. Vid operation av Hirschsprungs sjukdom
tas den sjuka delen av tarmen bort.
Analatresi innebär att analöppningen saknas och barnet måste oftast
opereras omgående.
Trots operation blir personernas liv påverkat av kvarstående osynliga
handikapp såsom problem med magen, gaser, urinvägar och därför inte
fritt kunna göra det alla andra gör.
Med mer möjlighet till forskning kan vi ge bättre hjälp och stöd
så att barnen och tonåringarna växer upp som trygga personer.

Stöd forskningen om Hirschsprungs sjukdom
och ändtarmen
100 kr
500 kr
Valfritt belopp ........

Men fler insatser behövs för att utveckla bättre behandlingar för
barn och tonåringar som är födda med missbildningar i tarm och
bäckenbotten. Forskningen som pågår tack vare fonden gäller vilken
mat som barnen mår bäst i magen av, vilka barn som behöver hjälp
med extra näring och vilket medicinskt och psykologiskt stöd som
behövs för att leva ett normalt liv. Forskningen rör utveckling av nya
operationstekniker och säkrare sätt att ställa diagnos. Behovet av att
kunna ställa snabbare och mer detaljerade diagnoser är särskilt akut.
För det krävs förfinad röntgenutrustning, specialanpassad för barns
ändtarm. Vi hoppas att du vill bidra till denna viktiga utveckling!

Vid betalning via internet, vänligen
ange ”Hirschsprungs sjukdom och
missbildning av ändtarmen” samt dina
kontaktuppgifter som meddelande!

Kerstin och Hans Persson hade länge funderat på att donera till
välgörenhet men inte hittat något ändamål som kändes rätt. Det
var först när deras barnbarn, som vid födseln visade sig bära på den
allvarliga tarmsjukdomen Hirschsprungs sjukdom som de bestämde sig.

