25-års jubilæum for lungetransplantation
En markering af vores kærlighed til livet og lungerne
Program 11. oktober 2017
17.00-17.10:

Velkomst
Overlæge Michael Perch, afsnit for lungetransplantation, Rigshospitalet

17.10-17.20:

Jeg var én af de første
En personlig historie om lungetransplantation for 25 år siden.

17.20-18.20

Hvor dygtigere er vi blevet på 25 år - og hvordan ser fremtiden ud?
Lungetransplantation i Danmark gennem 25 år
Pensioneret overlæge, dr. med. i lungemedicin Martin Iversen , Rigshospitalet
Når telefonen ringer: TX koordinatorens opgave
Transplantationssygeplejerske Mette Gottlieb, Rigshospitalet
Kan vi forbedre lungerne i vasken? Lungevaskemaskinen
Klinikchef Hasse Møller Sørensen, Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet
Lungetransplantation fra kirurgens perspektiv
Konst. overlæge, Ph.d. Christian Møller, Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet

18.20-18.35

Pause

18.35-18.40

Mindehøjtidelighed
Lungeforeningens landsdækkende netværk, Nye Lunger, holder et minuts stilhed og tænder
lys for at mindes dem, som gav livet videre til andre.

18.40-18.50

En gave for livet
Film og musik, der minder os om vores kærlighed til livet og lungerne.

18.50-19.15

Fra holdning til handling
Når organdonation med ét bliver en konkret mulighed.
Årets Organdonationsdag er lige om hjørnet: Hvad ved vi om danskernes holdning til
organdonation, og hvordan arbejder vi med oplysning om organdonation i samfundet.
Personlig historie om at være pårørende til en donor.
Centerleder Helle Haubro Andersen, Dansk Center for Organdonation

19.15-19.20

Afslutning og opsamling
Direktør Anne Brandt, Lungeforeningen

19.20-20.00

Rigshospitalet byder på en let buffet. Vi hygger os sammen og besøger stande fra
foreninger og netværk, der støtter lungepatienter, transplanterede og deres pårørende.
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20.00

Tak for i dag

PRAKTISK INFO
Dato: Onsdag 11. oktober 2017
Tid: 17.00-20.00
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, indgang 44, auditorier 1 & 2, København
Forplejning: Rigshospitalet byder på en let buffet.
Tilmelding: Send din tilmelding til koordinator Mette Sandvang på mls@lunge.dk – og hvis I er flere, der
tilmelder jer, beder vi dig sende alle deltagernavne til Mette Sandvang.
Oplys dit medlemsnummer, når du tilmelder dig. Skulle du ikke allerede være medlem, kan vi give dig og
din pårørende et gratis prøvemedlemskab af Lungeforeningen i et år. Meld dig ind her
Vi ved, at mennesker på venteliste til nye lunger kan være for syge til at deltage. Derfor er vi glade for at
tilbyde en live transmission fra arrangementet på Lungeforeningens youtube-kanal.
Arrangementets program er tilrettelagt sammen med:
Hjerte- og Lungetransplantationsklubben
Netværket Lungebarn
Netværket Nye Lunger
Patientforeningen Alfa-1 Danmark
Sarkoidosenetværket
I samarbejde med Rigshospitalet tages der hensyn til særlige forhold omkring deltagelse, hygiejne og
måltider, og der udsendes retningslinjer til alle deltagere.
Kom med og oplev et mindeværdigt program med foredrag, musik og taler. Vi glæder os til at se dig og dine
pårørende.
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