Stöd lungfibrosforskning
vid Lunds universitet
Du kan enkelt stödja lungfibrosforskningen
vid Lunds universitet genom gåvor i valfri
storlek. Bidrag betalas till bankgiro 8306599.
Vi tar även tacksamt emot månatliga gåvor,
minnesgåvor, högtidsgåvor, julgåvor och
företagsgåvor. Alla bidrag, oavsett storlek,
är lika välkomna.
Märk din gåva med “Lungfibros”. Ange
även avsändare och kontaktuppgifter
för att möjliggöra återkoppling om hur
din gåva gör nytta.

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
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Idag vet forskarna hur man ska förhindra en akut
och delvis kronisk inflammation. Det finns också bra
mediciner mot detta. Däremot vet man betydligt mindre
om hur man kan påverka den kroniska fibrosbildningen.
Med din hjälp skulle forskningen kunna göra ett stort
genombrott.

valfritt belopp ..................................

Hos alltfler personer ser man emellertid en överdriven
reparationsprocess från kroppen, något som leder till
ärrvävnad (fibros). Hos en del personer startar och
pågår denna läkningsprocess utan att den föregås av
någon inflammation. Detta kallas kronisk fibros.

500 kr

I gränslandet mellan inflammatoriska sjukdomar, nya
läkemedel och ökad förståelse för vad som orsakar
lungfibros ligger troligtvis lösningen på sjukdomens
gåta. Lunds universitet är redan världsledande på
denna forskning och med din hjälp kan människor som
Tommy få leva ett långt och normalt liv.

Inflammationer i luftvägarna är kroppens försvar mot
virus, bakterier och föroreningar som vi får i oss när
vi andas. I samband med inflammationen skadas ofta
lungornas finaste vävnader, lungblåsorna. I normala fall
reparerar kroppen detta själv.

100 kr

Genom att utveckla biologiska markörer som tidigt
indikerar om och när en person riskerar att drabbas av
lungfibros kan forskarna både upptäcka sjukdomen i tid
och också behandla dem som drabbats.

Lungfibros – en lömsk
sjukdom

Vid betalning via internet, vänligen
ange ”Lungfibros” samt dina kontaktuppgifter som medddelande!

Mannen på omslaget heter Tommy Björkman. Bilden är
tagen mindre än ett år innan Tommy dog av lung-fibros,
endast 60 år gammal. Till Tommys minne och för att
kunna utveckla metoder att hitta lungfibros innan den blir
dödlig startade hans maka Karin Björkman Björkelund
med familj och Lunds universitet en insamling för att
stärka forskning och utbildning kring lungsjukdomarna.

Stöd lungfibrosforskningen vid Lunds universitet

Med din hjälp kan vi rädda liv

