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Ny publikation udgivet
Så lykkedes det, og den 23. juni blev den tredje udgivelse fra prinzmetal.dk - Et liv som
Hjertepatient - udgivet. Endnu en gang er det lykkedes sammen med en gruppe af 6 brugere fra
siden, at få lavet en bog om, hvad det vil sige at leve med en kronisk hjertesygdom.
Brugerne som har bidraget til bogen, befinder sig på vidt forskellige steder i forløbet. En er under
udredning i forbindelse med den arbejdsmæssig situation, en er for kort tid siden blevet
førtidspensionist efter et langt forløb i det kommunale system, og en har været på førtidspension
som følge af sygdommen i flere år. På den måde får man et indblik i en gruppe menneskers
forskellige liv, men de har alligevel mange af de sammen daglige problemer og udfordringer med
deres helbred.
Bogen kan gratis downloades på siden, og den er tilgængelig for alle! Det vil i sin enkelthed sige,
at der ikke er noget krav om, at man skal være medlem af siden, for at kunne læse den. Som
noget nyt er det nu også muligt at downloade bogen i en A5 version, som er lavet med henblik på,
at den kan udskrives og laves som hæfte i A5 format.
Ved samme lejlighed er Historier fra Hjertet også blevet lagt op i en A5 version.
Ny funktion i debatforummet
Ved årsmødet i Fredericia den 4. - 5. maj i Foreningen det Kardiologiske Syndrom X, var der en af
vores brugere som udtrykte, at hun manglede en måde hvor på man let kunne tilkende give, om
man syntes et indlæg debatforummet var godt eller skidt. Efter hjemkomsten fra Fredericia ledte
jeg efter en mulig løsning på dette, men fandt desværre ingen løsning som mulig gjorde det på
daværende tidspunkt
Men for små 2 uger siden, var der en på den engelske support side for PHP-Fusion, som havde
lavet netop denne funktion. Det betyder, at det nu i debatforummet er muligt at vise om man syntes
et indlæg er godt eller skidt, ved at klikke på et ikon af en hånd med enten tommeltotten op eller
ned. Det vil dog ikke være muligt, at se hvem der har syntes godt eller dårligt om ens indlæg, så
vurderingerne er anonyme.
Tilslut vil jeg ønske jer alle en god og solrig sommer.
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