O objectivo principal da APNF é a divulgação de informação junto dos sócios
sobre as Neurofibromatoses, bem como o seu acompanhamento e
encaminhamento para os especialistas.
Para divulgação da APNF e das Neurofibromatoses a Comissão Instaladora
iniciou vários contactos institucionais, posteriormente continuados pelos
titulares dos órgãos sociais.
A APNF é membro da parceria estabelecida entre a Apifarma e as Associações
de Doentes.
A APNF é ainda membro da NF Europe, federação das associações europeias
de NF. Nessa qualidade participou no meeting europeu realizado em Abril de
2001, em Veneza, onde pela primeira vez Portugal se fez representar a nível
associativo e foi possível trazer para os portugueses afectados pela
neurofibromatose as últimas novidades em termos de investigação na União
Europeia sobre esta doença.
A APNF organizou no mês de Outubro de 2001, em Lisboa, o meeting anual
do Directório da NF Europe. O Directório da NF Europe é constituído por 9
membros, representantes de diferentes países (Bélgica, Dinamarca, Noruega,
Itália, Bulgária. Suécia, Espanha).
Esta reunião destinou-se a concluir um projecto a apresentar à Comissão
Europeia para preparação de voluntários de vários paises para trabalharem
junto das familías que tenham membros afectados pela NF. O Projecto foi
aprovado e já se encontra em curso. A APNF tem duas voluntárias a participar,
bem como a presidente da Direcção na qualidade de leader do projecto. No
final de 2002 e início de 2003 realizaram-se na Bélgica reuniões de trabalho no
âmbito deste projecto. A última reunião realizou-se de 18 a 21 de Setembro em
Atenas, Grécia.
Ainda no corrente ano de 2003, a APNF participou no meeting europeu que se
realizou em Turku, na Finlândia, no mês de Julho e em Julho de 2005, em
Gotenburg , Suécia.
Em Abril de 2007, o meeting Internacional realizar-se-á em Lisboa. Estamos a
trabalhar para que seja a primeira oportunidade de os portugueses poderem
partilhar conhecimento sobre este problema com muitos médicos e cientistas
estrangeiros.
Em breve estará disponível na página da Internet, http://www.apnf.eu, toda a
informação sobre o meeting.

