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MS-Forskningsfonden erhåller en julgåva
från Gate Security

I år väljer Gate Security att skänka en julgåva till en organisation för svensk
forskning inom Multipel skleros (MS), MS-forskningsfonden.

Samtliga anställda inom Gate Security står bakom stödet för forskningen av
MS, som är en relativt vanlig sjukdom med ca 20.000 drabbade i Sverige.

Varje år drabbas ytterligare ca 900-1000 svenskar av sjukdomen.

Kort information om Multipel skleros (MS)



Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar
nervceller i det centrala nervsystemet (CNS). Det centrala nervsystemet
består av hjärnan och ryggmärgen. Ordet multipel skleros betyder "många
ärr" och syftar till att det bildas ärr på flera olika ställen i CNS.

• MS debuterar oftast i åldrarna 20-40 år
• Två av tre drabbade är kvinnor
• MS påverkar olika människor på olika sätt
• Det är mycket svårt att förutsäga förloppet av MS
• MS är en neurologisk sjukdom, inte en muskelsjukdom
• Man tror det är en kombination av olika faktorer som orsakar MS
• MS är vanligare i länder med kyligare klimat, som norra Europa,

Nordamerika, Kanada och de södra delarna av Australien
• Cirka 1 000 personer insjuknar i MS varje år i Sverige
• Omkring 20 000 personer lever med MS i Sverige

Om MS-forskningsfonden
MS-forskningsfonden bildades 2009 på initiativ av Svenska MS Sällskapet.
Fonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig MS-forskning,
men kan också komma att stödja utvecklingsprojekt inom vård.

Läs mer om MS-forskningsfonden

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.

http://msforskningsfonden.se/
http://gatesecurity.se/produkter/varularm-invue
http://gatesecurity.se/produkter/varularm-larmbagar
http://gatesecurity.se/produkter/varularm-invue
http://gatesecurity.se/produkter/passersystem
http://gatesecurity.se/produkter/kameraoevervakning
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