Nyhet!

Du är inte ensam

Nätverksgrupper

Du som kanske just idag vid ett läkarbesök fått besked att Du
sannolikt drabbats av prostatacancer skall känna att vår förening
Träpatronerna stöder Dig i alla frågeställningar som dyker upp.
Vid ett besked om att man drabbats av cancer är det
rimligt att tankarna flyger åt olika håll. Är detta slutet på livet,
hur skall det gå för mina anhöriga och hur skall det gå för mig?
Många frågor dyker upp helt utan att man är förberedd och kan
tänka logiskt och rationellt.
Det är just här som Du kan ha ett jättebehov av att
komma i kontakt med personer som är i en likartad situation och
som kan ge stöd och tröst och viktig information.
Frågorna kan vara många:
• Är det en farlig sjukdom?
• Hur påverkas min livslängd?
• Hur allvarlig är just min cancer?
• Hur skall det gå för mina anhöriga?
• Hur påverkas min livskvalitet?
• Hur skall jag kunna berätta det här hemma?
Vid ett läkarbesök när besked om en svår sjukdom meddelas,
får man inte alltid den tid man egentligen borde ha
med läkaren eller sjukhusets arbetsteam. Man
vet inte heller vad man skall fråga om,
eftersom man aldrig satt sig in i
situationen att man skulle
få cancer. Ett så starkt
och ovänligt ord på
en sjukdom.

Träpatronerna kan i detta svåra ögonblick bli Din kontakt
och Ditt stöd genom saklig information till Dig och Dina
anhöriga.
Vi är cirka 550 medlemmar i Västernorrlands län
och vi bor spridda över hela länet. Säkert finns det någon i
Din närhet som Du kan träffa och prata med. Vill Du
hellre tala med någon i föreningens styrelse så
kan Du alltid ringa till någon av styrelsens medlemmar nedan.
Alla har sina erfarenheter
och ställer givetvis
upp för att
hjälpa
Dig.

Aktiv monitering

Medlemsmöten
... med information
av närvarande
urologläkare samt

Gruppmöten

... som kommer att ge dig och dina
anhöriga tillfällen att, med andra
drabbade medmänniskor,
dryfta gemensamma
erfarenheter.

Sture Henningsohn, Sundsvall

Mobil: 070-315 19 50
E-post: sture.henningsohn@telia.com

Roland Östling, Sundsvall

Vice ordförande

Mobil: 070-622 59 63
E-post: roland.aino@gmail.com

Tord Berglund, Sundsvall

Sekreterare

Mobil: 070-619 00 75
E-post: tordhakan@hotmail.com

Kassör

Mobil: 073 8212741
E-post: hlundsten@bredband.net

Anders Hörnblad, Örnsköldsvik

Styrelseledamot

Mobil: 070-575 43 45
E-post: ahtra@telia.com

Medlemsavgiften

... är 150 kronor/år vilken
sätts in på
Bankgiro 5606-3738

Gå med du
också- vi behöver
verkligen varandra!
Det är bara genom att
vara många, som vi kan
påverka vården och
kräva mer
forskning!

Bifoga

Lars-Olov Högström, Sundsvall

Styrelse - ersättare

Mobil: 070-542 13 49
E-post: lars-olov.hogstrom@comhem.se

Bo Näslund

Styrelse - ersättare
Mobil: 070-344 18 63
E-post: bonaslund42@gmail.com
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Uppgifterna
gäller den
1.06.2017

Ordförande

Lennart Lundsten, Sundsvall

Med det
här gänget
blir du aldrig
ensam

-innebär att patienten
följs upp med noggranna
kontroller, i stället för att
behandlas aktivt. Detta
rekommenderas av Socialstyrelsen vid lågriskcancer.
90% av männen i den lägsta riskgruppen påbörjade aktiv monitorering
2014 - den högsta
siffran i värden.
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Träpatronerna
Prostatacancerföreningen i
Västernorrlands län
Postadress:
Box 74
851 02
Sundsvall

Namn* + födelsedatum
+ adress + telefonnummer
samt ev. e-mailadress.
* Är

du ny medlem bifoga
gärna ordet ”NY” efter
ditt namn.
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