Träffa stödjande kamrater
Träpatronerna ordnar regelbundet möten med föreningens medlemmar där Du kan träffa andra kamrater i
samma eller liknande situation. Det är som regel värdefullt och känns lättande att få berätta om sina problem
och om sin sjukdom. Man kan också höra från andra om
deras bekymmer och kanske själv bli en tröst och stöd åt
någon annan medmänniska.

Vilken vård kan jag förvänta mig
Alla som genom läkarundersökning diagnostiseras som
drabbade av prostatacancer får behandling mot sjukdomen. Ingen lämnas utanför vårdprogrammet.
Alla får en personlig vårdplan som är utformad
efter just Din diagnos. Har man lågriskcancer får man
i allmänhet fortsatt tät uppföljning av utvecklingen och
ingen annan åtgärd.
Har man en cancer som kräver botande åtgärder
omgående erbjuds man som regel kirurgisk behandling
eller strålning. Ibland kombineras behandlingen med
hormoner före eller efter den kurativa behandlingen.
Har man cancer som bildat metastaser eller spritt sig
utanför prostatan är som regel hormonell behandling
aktuellt.

Nyheter
Vården av prostatacancerdrabbade personer och
diagnostiken för att hitta sjukdomen har blivit avsevärt
bättre under de allra senaste åren.
Det allom bekanta värdefulla PSA-provet kan
numera kompletteras med undersökning typ Sthlm3 och
MR magnetkamera, med olika genetiska undersökningar
och med olika typer av röntgendiagnostik.
Med stigande genomsnittsålder för män är det
givetvis fler som drabbas av prostatacancer, men det är
också fler som får botande behandling. Socialstyrelsen
överväger om allmän screening av alla män mellan 50
och 70 år skall ske genom PSA-prov. Beslut i denna fråga
kan väntas under 2017.

Ju fler vi är tillsammans
– ju starkare vi blir

Prostatacancerförbundet är huvudorganisation för 26 patientföreningar runt om i Sverige.
Sammanlagt är det cirka 10.000 medlemmar i föreningarna. Medlemsantalet ökar mycket snabbt eftersom det
är cirka 10.000 nya män som får sjukdomen varje år. Det
är numera cirka 100.000 män i Sverige som lever och har
diagnostiserats med sjukdomen. Vi hoppas att många fler
ansluter sig till någon av våra föreningar.
Som medlem i Träpatronerna får Du, förutom
Prostatacancerförbundets medlemstidning, tillfälle att vara
med på våra medlemsträffar och chans att diskutera och
lyssna till vad andra personer i liknande situation har att
berätta om.
Genom Ditt medlemsskap hjälper Du både
Dig själv och oss.
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Kampanjer
PROSTATACANCERFÖRBUNDET
driver - genom alla patientföreningar - varje höst
MUSTASCHKAMPEN för att samla in pengar till
forskning kring prostatacancer och vården av drabbade män. Det finns fortfarande ingen botande
medicin eller vaccin mot prostatacancer, men
forskning pågår på många håll.
Nu är det viktigt att så många som möjligt går
tillsammans och stöder kampen.

www.prostatacancerforbundet.se
Vill du hedra minnet av någon nära?
Skänk då en minnesgåva till Träpatronerna och stöd
kampen mot prostatacancer. Bankgiro 5606-3738
Foldern är tryckt med stöd av:

www.trapatronerna.se
Original & tryck: Norrlands Reklam AB • 05.2017 • 4000

5

FÖRENINGEN

6

Prostatacancerföreningen
i Västernorrlands län

