Samband mellan prostatacancer och siälvmord
T-Pro, föreningen för prostatacancerpatienter, har en
medlemskår som reagerar
på tokigheter i press och
annorstädes som berör oss.
Senast gäller det NA:s
ledarskribent Evelyn
Schreiber, som i en ledarkrönika om män och självmord den z4 februari skriver följande passus:
"Arzor4tog r531människor sitt liv i Sverige. Män
står för 7o procent av alla
självmord i Sverige och det
är den i särklass vanligaste
dödsorsaken bland män i
åldrarna r4-5sår. Ändå pratar vi mer om prostatacancer än om hur man förebyg-

i aspekter.

Prostatacancer

i var för bara 10-15 år sedan
, något som man inte talade
, om och få icke drabbade
i män visste något om.
ger självmord bland män.
Är det inte märkligt?"

Frågan'är inte det
märkligt?" tycker vi är
märklig.
Att en kvinnlig redaktör

Den andra aspekten är

att

just förekomsten av själv-

:

, T-Pro ivårregion och Pro, statacancerförbundet
, nationellt har lagt ned
, mycket arbete att göra
: prostatacancernbekant

för NA inte uppskattar och
är stolt över att tidningen
medverkar till att öka kunskapen om den vanligaste
cancersjukdomen - den
som kräver 25oo dödsfall
om året, där en hel del är

' bland

just självmord.

, för män med utgångspunkt
, från 45 års ålder.

Man kan se det ur två

Evelyn Schreibers fråga
visar att vi uppenbarligen
har lyckats påverka.

allmänheten och det

, i synnerhetförattväcka
, mäns uppmärksamhet på

' den frekventa förekomavdettagisselförden
', sten
manliga normen med syfte
i att åstadkomma screening

mord bland män i icke oväsentlig grad sammanhänger
med just prostatacancer.
Ett forskningssamarbete
mellan Urologiska kliniken
USÖ och Karolinska institutet, visar att risken för
självmord ökar i samband
med cancerbesked.
Studien som omfattar
17oooo män visar att risken
för självmord är elva gånger
ökad veckan efter ett cancerbesked.

i

Då har vi här inte

berört

, Evelyn Schreibers inte helt
, oväsentliga tryckfel i fråga

' om åldersgruppen 14-55 år
i r+-os år.
: Prostatacancerngersig

: somrimligenborde havarit
, ofta till känna i det högre
, åldersintervallet.

, I åldrarna 65 år och äldre
' ryms hela Z5 procent av

, männen sombegår själv, rnord, av dem många san, nolikt på grund av att man
, just fått diagnosen prosta-

, tacancer.
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