
Bröstcancerföreningen Amazona 
 i Stockholms län 

Frejgatan 56, 113 26 Stockholm 
Besök oss/ring till oss:  Vardagar kl 10.00 -14.00
Telefon 08-32 55 90 (övrig tid telefonsvarare)  

E-post: info@amazona.se  
Hemsida: www.amazona.se

Amazona

Tryckt i oktober 2015. Med reservation för ändringar.

Amazonliljan är en tålig växt som man kan lämna utan vatten under långa tider. Då vissnar 
den givetvis, men kommer igen när man åter börjar vattna. Denna vackra livskraftiga blomma 
är värdig namngivare till vår förening och tidning.

En annan inspiration till vårt namn är Amazonerna. Ett stridbart folk av idel kvinnor i den 
grekiska mytologin. Kvinnorna var så inne på att vinna över sin fiende att de lät avlägsna sitt 
ena bröst för att kunna skjuta pilbåge bättre och därmed bli bättre krigare.

Varmt välkommen till 
Bröstcancerföreningen Amazona

Någon att 
prata med...

... någon som förstår



Bröstcancerföreningen (BCF) Amazona
är den första och största patientorganisationen inom cancerområdet i Sverige.   
Vi bildades 1978 och har idag mer än 2 000 medlemmar.  Vi stöttar alla  
som fått bröstcancer och arbetar för bästa möjliga diagnos, behandling, vård  
och rehabilitering. Årsavgiften är 375 kr och samma avgift gäller för stödmedlemmar  
(t.ex. anhöriga). Ju fler medlemmar vi är desto bättre kan vi påverka vården och  
ta till vara de bröstcancerdrabbades intressen. 

BCF Amazona erbjuder:
Vi ger stöd och information till alla som är drabbade av bröstcancer  
och till alla som är oroliga för sjukdomen.  Vår uppgift är att sprida kunskap och  
att ge stöd och tröst.

Vi har vår mötesplats i Vasastan där vi anordnar träffar och föreläsningar - 
ofta tillsammans med bröstcancerläkare och annan vårdpersonal.  Vid våra  
temakvällar samlas vi i vår lokal som rymmer ca 25 personer vilket gör att alla kan 
ställa frågor och prata.  Våra föreläsningar arrangerar vi på ABF-huset. 

Vi har en egen hemsida  www.amazona.se och ger ut tidningen 
Amazonabladet. Där bevakar vi det viktigaste och senaste inom bröstcancerområdet, 
gör intressanta reportage och intervjuer med ledande forskare och andra personer 
samt berättar om alla våra aktiviteter.

Vi är engagerade i återhämtning och rehabilitering och ger varje år 
mer än 600 personer möjlighet att delta i våra olika kurser.  Några exempel är  
inspiration på Rosendal, matinspirationskurser, yoga, vattengymnastik, mindfulness, 
drejkurser, smideskurser, musikterapi, samtalsgrupper, korttidsrehab i Stockholms  
skärgård samt  LEVA-veckor på Masesgården för dig med spridd bröstcancer,. 

Vi påverkar och samarbetar med sjukvården, myndigheter och andra  
organisationer och har dialog med dem för att förbättra situationen och vården för 
alla bröstcancerdrabbade.

Vi har många stödpersoner (SP) som finns för dig som behöver någon 
att prata med. En SP har själv gått igenom behandlingar och kommit vidare. 
 Våra SP är utbildade stödpersoner, arbetar ideellt och har tystnadsplikt. 

Vi stödjer forskning inom bröstcancerområdet på olika sätt, bl.a. genom 
Rosa bandetkampanjer och Bröstcancerfonden.

Dina medlemsförmåner i BCF Amazona: 
 
SAmtAl meD StÖDPerSon
Du och dina närstående kan alltid få ett enskilt samtal med en av våra stödpersoner. 

AmAzonABlADet
Vår egen tidning Amazonabladet med fyra nummer per år som innehåller mycket 
information om bröstcancer och behandlingar. 

Välkommen till kAnSliet
Du kan komma till vårt kansli för att fika, prata, låna och läsa böcker ur vårt bibliotek och 
hämta informationsmaterial.  Kansliet är öppet kl 10 –14 varje vardag. 

ÖPPet huS 
Välkommen på våra Öppna hus för att träffa andra i liknande situation. 

temAmÖten oCh FÖreläSningAr 
Du får inbjudan till temamöten och föreläsningar i aktuella och angelägna ämnen.

SAmtAlSgruPPer 
Möjlighet att tillsammans med andra bröstcancerdrabbade delta i samtalsgrupper.

gruPPAktiViteter
Möjlighet som medlem att till rabatterat pris delta i olika kurser och aktiviteter  
såsom vattengymnastik, bildterapi, yoga, mindfulness, m.m. 

FÖr Dig meD SPriDD BrÖStCAnCer
Vi erbjuder många olika aktiviteter för dig som lever med spridd bröstcancer. Några  
exempel är egna samtalsgrupper, LEVA-veckor på Masesgården, temaeftermiddagar  
med läkare och forskare, matinspiration och inspirationsdagar på Rosendal. 

mÖteSPlAtS På internet - www.cancersamtal.nu 

Så Blir Du meDlem

Betala medlemsavgiften 375 kr på BG 5572-1229 eller PG 436 84 79-4.  
Uppge ditt namn, personnummer, adress och dina kontaktuppgifter.  
Tack för ditt intresse.  Vi ser fram emot att du blir medlem i BCF Amazona!  


