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Hade det drabbat medelålders män hade det hänt mycket mer på forskningsfronten.

Ovan är ett citat från artikel med Matts Olovsson, Professor och specialistläkare i Obstetrik

och Gynekologi (http://www.svt.se/nyheter/sverige/lakaren-sluta-normalisera-att-det-gor-ont-att-vara-kvinna) publicerad 2015-02-25. På ca ett dygn så har denna artikel delats 9000

gånger, varför? Är det för att det handlar om kvinnor och en sjukdom som drabbar kvinnor?

Intresset för endometrios ökar i samhället tillsammans med kunskapen om endometrios. Idag

är det inte ovanligt att endometriospatienter många gånger känner till nya behandlingsmetoder

och rekommendationer snabbare och mer ingående än de läkare och gynekologer som skriver

ut dessa mediciner, varför? Svaret på den frågan är enkel, vi måste. Genom ökad kunskap så

ger vi oss själva chansen till en bättre vård, om du har tur och har rätt läkare vill säga, en

läkare som lagt bort prestigen och lyssnar på patienten och dess önskemål.

Mars är månaden då vi vill uppmärksamma endometrios lite extra. I hela landet så sker
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Betygsätt blogginlägg:

Redaktionen
Redaktionen har inte lagt till bio

Kommentarer

Mars är månaden då vi vill uppmärksamma endometrios lite extra. I hela landet så sker

aktiviteter av olika slag, det är allt ifrån endometrios-marscher i större städer;

namninsamlingar där vi kräver att endometrios ska klassas som en folksjukdom;

medlemsträffar m.m.

Jag läser dagligen om tjejer som precis börjat sin kamp mot sjukvården, om hur kvinnor i

olika åldrar och med olika bakgrund nonchaleras av vården med förklaringen att: det sitter i

huvudet; du har ingen mens så nu är du botad; du är för ung och så vidare.

Faktum är att endometrios är en kronisk sjukdom.  De skador som bildas av endometrios

försvinner inte av sig själv, de kan krympa men sitter fortfarande kvar och kan skapa smärta.

Det

gör ont när organ växer ihop, tarmen kan exempelvis växa ihop med äggstock och äggledare,

när tarmarna sedan börjar arbeta för att ta hand om den näring man varje dag måste tillföra så

GÖR DET ONT! 

Många läkare och gynekologer är av uppfattningen att skaffa barn är en bra lösning för att

bota endometrios: (1) att skaffa barn är inte en lösning, man skaffar barn för att man vill ha

barn, inte för att ”bli botad” från en kronisk sjukdom; (2) endometriosdrabbade kvinnor har

svårare att få barn, kvinnan/paret måste många gånger få hjälp att bli gravida och det finns

även forskning som visar att kvinnor med endometrios löper en högre risk för för tidig födsel

och preklampsi;  risk för missfall (3) om du har turen att lyckas bli gravid så är det ofta ingen

dans på rosor att genomgå en graviditet om det t.ex. finns sammanväxningar mellan

exempelvis livmoder och äggstockar så kommer det att göra ont när livmodern växer, som

bekant så bör man vara försiktigt med smärtstillande vid graviditet, 1-2 panodil ger inte

mycket hjälp mot endometrios smärtor när det är som värst.

Jag vill härmed slå ett slag för Endometrios!

Jag kommer under mars månad att genomföra olika aktiviteter för att på det sätt jag kan öka

kunskapen om Endometrios.

Tack för att du tog dig tid att läsa.

Mvh  Ella Granbom, Endometriosföreningen Sverige, kontaktperson Region Norr.

Postad av Redaktionen den torsdag, 05 March 2015 i Bloggar
Teckensnitts storlek:  Träffar: 102 0 Kommentarer Skriv ut
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Vem bestämmer vad som är bra?

Efter dryga tre år på Folkets Hus och Sagabiografen tänkte jag dela med mig av lite tankar, reflekti...

Hade det drabbat medelålders män hade det hänt mycket mer på forskningsfronten.

http://boden.gratistidning.com/bloggar/blogger/listings/annonsbladet
http://boden.gratistidning.com/bloggar/blogger/listings/annonsbladet
http://boden.gratistidning.com/bloggar/blogger/listings/annonsbladet
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2015/01
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2015/02
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2015/03
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/01
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/02
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/03
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/04
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/05
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/06
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/07
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/09
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/10
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/11
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2014/12
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2013/04
http://boden.gratistidning.com/bloggar/archive/calendar/2013/12
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/Vem-best-mmer-vad-som-r-bra-
http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten


2015-03-07 11:48Hade det drabbat medelålders män hade det hänt mycket mer på forskningsfronten. - Bloggar - Boden Annonsportal

Sida 4 av 4http://boden.gratistidning.com/bloggar/entry/hade-det-drabbat-medelalders-maen-hade-det-haent-mycket-mer-pa-forskningsfronten

Senaste inlägg

Redaktionen
6 post(s)

 

Skapad av Sibelle och vidareutvecklad av Krauz & Co.
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Sidan drivs av Svenska Civildatalogerna AB i samarbete med Boden Annonsblad.
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