Tankar under februari -V8 2022

I väntans tider!
Vi har under många år kämpat för att få förståelse för att vi män inte heller mår bra av
att vänta, varken på det ena eller det andra! Att det ska vara så svårt att få ordning
på väntetider i vården, trots miljarder av statligt stöd !! Vi ger inte upp utan
startar under våren med att bombardera våra politiker med frågor om vad de gjort
eller tänker göra.
Nytt från Föreningen:
Vi måste nå ut inte bar till 60+ utan helst till män 60-. I OPT som jag skrev om i
”Tankar under januari” kommer vi att bjuda in män för att i tid upptäcka de som
behöver behandling. Har ni kontakter med olika aktiviteter där vi når ut till dessa
grupper kommer vi gärna och berättar om sjukdomen och hur viktigt det är att testa
sig i tid.
Annars förbereder vi nu Årsmötet i slutet på mars och lite annat som kommer i nästa
Nyhetsbrev.
Nytt från Förbundet:
Efter bl.a. en lyckad Mustaschkamp förra året kan nu förbundet avsätta 13 Miljoner
kronor till prostatacancerforskningen!! Anna Bill-Axelsson från Uppsala fick sig en
släng av sleven och vi hoppas få höra lite om hennes forskning på något av våra
kommande möten.
Nytt från UOMO ute i Europa:
Vid en omröstning om rapporten- EU.parlamentets särskilda kommitté för att
”besegra cancer” (BEC BEat Cancer) antogs den med 652 röster för, 15 emot och 27
nedlagda. Som UOMO´s ordförande André Deschamps uttryckte det:
De erkänner värdet av ett prostatacancerscreeningsprogram och
rekommenderar att prostatacancerscreening bör inkluderas i uppdateringen av
rådets rekommendationer.
Här en länk: https://www.europa-uomo.org/news/european-prostate-screeningproposals-go-forward/
Hör gärna av er om ni vill att vi bevakar ett område av intresse för just er.

När Covid kom hit ifrån Kina
blev väntan på vården en pina.
Tidig upptäckt är bra,
var det någon som sa´
men för tusan sätt fart, börja screena!
Vid terminalen😊/Stig

