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Frågeformulär nya medlemmar 
Kära medsyster, välkommen som medlem i BCF Amazona. Vi ser gärna att du lämnar några uppgifter om dig själv som kan vara av stort värde för föreningens arbete och även hjälpa oss att förbättra framtida kommunikation genom att skicka information till er via E-post. Du besvarar endast de frågor som passar just dig. Några av frågorna är till för att vi ska kunna göra lämpliga urval när vi får olika typer av förfrågningar från journalister eller från vårdpersonal när de söker olika typer av patienter för att delta i studier. Spara formuläret i din dator och skicka det som en bifogad fil till oss med E-post (info@amazona.se) eller skriv ut det och lämna in/posta det till vårt kansli. 
 
Vilken typ av operation har du gjort?
Vilken typ av behandling har du fått?
Har du gjort en bröstrekonstruktion?
Med kroppseget material från:
Årtal för bröstrekonstruktion?
Är din bröstcancer ärftlig?
Har du haft bröstcancer flera gånger?
Om du drabbats flera gånger. 
På vilket sätt?
Vill du ha information om vårt program och våra aktiviteter via E-post? Fyra gånger per år 
skickar vi ut information om vårt program. Även när vi har platser kvar till vissa av våra aktiviteter 
skickar vi förfrågan. 
Vill du delta i föreningsarbetet? Vi behöver ibland hjälp med utskick, packning av varor, föreläsa 
för vårdpersonal, skriva artiklar, m.m. 
Är du intresserad av att utbilda dig till kontaktperson? För att delta i denna utbildning bör 
det ha gått minst två år sedan din behandling slutfördes. Du bör även ha deltagit i någon av våra 
samtalsgrupper. Som utbildad kontaktperson kan du få olika uppdrag, t.ex. kontaktperson vid 
våra öppna hus, vid våra sjukhus, vid våra föreläsningar, etc.  
Är du intresserad av att få förfrågan om olika studier/undersökningar? Vi får ofta förfrågan 
från bl.a. sjukvården om våra medlemmar vill delta i olika former av studier. 
Är du intresserad att få förfrågningar från journalister? Vi får ofta förfrågningar från 
journalister om några av våra medlemmar vill ställa upp för intervju eller annan medverkan.
Ett stort varmt tack för din medverkan!
BCF Amazona                                             Frejgatan 56  113 26 Stockholm                                                       
www.amazona.seTel 08-32 55 90          
E-post: info@amazona.se
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