Gorlin syndrom
Kurs på Gardermoen
11. - 12. oktober 2012

SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER
www.sjeldnediagnoser.no

Kurs om Gorlin syndrom

Søknadssfrist 12.06.12

BRUK STORE BOKSTAVER!
Navn: .....................................................................................................................................
Fødselsdato (gjelder pasient): ..................................................
Adresse: .................................................................................................................................
Postnr og -sted: ......................................................................................................................
Tlf: ......................................................................
Navn: .....................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................
Postnr og -sted: ......................................................................................................................
Tlf: ......................................................................
Hvis du/dere er foresatt,
barnets navn og alder: .........................................................................................................
Vi tar gjerne i mot spørsmål knyttet til temaene på kurset.

.......................................................................................................................................................................................................

Søknadsskjema

Hva
I oktober vil Senter for sjeldne diagnoser arrangere et kurs om Gorlin syndrom.
Kurset er en møteplass der dere treffer andre deltakere og fagfolk for å utveksle
kunnskap og erfaringer. Noen av dere som får denne invitasjonen har deltatt i et
prosjekt der målsetningen er å samle kunnskap om Gorlin syndrom og å etablere
en ressursgruppe av spesialister.
Disse temaene vil tas opp på kurset:
* Medisinsk informasjon - Behandling - Forskning
* Hverdagen med Gorlin syndrom
* Informasjon om Gorlin-prosjektet
Hvem
Du som er 16 år eller eldre og har Gorlin syndrom og foreldre til barn med diagnosen. Du behøver ikke ha deltatt i prosjektet for å søke.
Fagpersoner
Fagpersoner, f.eks. fastlege, hudlege, tannlege er velkomne til å delta fredag 12.10.
Vi legger ved invitasjoner som du kan gi til aktuelle fagpersoner.
Hvor
Kurset holdes på Scandic Oslo Airport, Gardermoen
www.scandichotels.no
Når
Ankomst: Torsdag 11. oktober 2012 før kl. 11.30
Avreise: Fredag 12. oktober kl. 15.00
Økonomi
Kurset og oppholdet er gratis og reiseutgifter dekkes. Pasienter sykemeldes. Foreldre får opplæringspenger. De som kommer med på kurset får mer informasjon om
dette.
Søknadsskjemaet sendes før 12. juni til:
Senter for sjeldne diagnoser,
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Telefaks: 23 07 53 50
Du får beskjed om du har kommet med på kurset før 23. juni.
Spørsmål
Kontakt oss dersom du lurer på noe. Se kontaktinformasjon på baksiden!

Senter for sjeldne diagnoser er et tverrfaglig landsdekkende
kompetansesenter, som tilbyr informasjon,
rådgivning og kurs om sjeldne diagnoser.
Tjenesten er rettet mot brukere, pårørende og fagpersoner
som enten har eller arbeider med sjeldne diagnoser.
Alle kan ta direkte kontakt med senteret
uten henvisning eller spesielle avtaler.
Se nettadressen under for mer informasjon.

Senter for sjeldne diagnoser
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
tlf: 23 07 53 40
telefaks 23 07 53 50
sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no
www.sjeldnediagnoser.no

