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— En allmän information om sjukdomen —
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When prostatitis hits, it instantly becomes the most important thing in your life!
Best Life Magazine, USA.

Synpunkter från läkare om sjukdomen
”Trots att kronisk prostatit således är vanligt och trots dess ibland mycket allvarliga påverkan på
en människas liv, har forskning och utbildning om prostatit och sjukvårdsmässigt omhändertagande av de drabbade männen varit eftersatt under lång tid.”
SUF, Svensk Urologisk Förenings hemsida i en artikel från 2002. http://www.urologi.org
”Kronisk prostatit är en sjukdom som vi förstår mycket litet av och därför inte kan behandla”.
Enligt brev 2000-05-29 från Dr. Anne-Charlotte Kinn, ordförande SUF, Svensk Urologisk Förening.
”Vi måste f.ö. komma bort från namnet kronisk prostatit och t.ex. börja använda termen kroniskt
bäckensmärtsyndrom. Detta som ett första steg för att få sjukvården att förstå att detta inte är en
banal inflammation i prostata utan en allvarlig sjukdom som kan plåga den drabbade
individen svårt.” Enligt ett uttalande 2008 av Prof. Hans Hedelin vid Kärnsjukhuset i Skövde.
“For many decades we have neglected and underestimated this disease, characterized mostly
by chronic pain syndrome and accompanied by variable disturbances in voiding and sexual life, not
to mention the burden of mental distress and other psychological physiological factors regulating
our daily lives and personal relationships.”
Dr. Aare Mehik, MD. Department of Surgery/Division of Urology Oulu University Hospital,
Kajaanintie 50, Oulu 90220 Finland. Email: amehik@cc.oulu.fi
”Medan vår kunskap om BPH och prostatacancer tillåter histologisk baserad diagnos och effektiv
behandling, är prostatit på många sätt ett mysterium. Detta är en förtvivlad situation för många
patienter,....”
Prof. Truls E. Bjerklund Johansen, Universitetet i Tromsö, Norge.
E-mail: truls.bjerklund-johansen@tss.telemax.no
“The pain from prostatitis is similar to the worst type of period pain that lot's of women get
each month. But with prostatitis it may last weeks, months or in some cases years.”
Dr. Simon Rattenbury, UK. Email: srattenbury@yahoo.ie
“As with other non-life threatening diseases, the goal of treatment is to maximize quality not
quantity of life. But I don't think people realize how profound an effect chronic prostatitis has on
a patient's mental health.”
Dr. Mary McNaughton-Collins, Harvard Medical School, Boston, USA.
E-mail: Mmcnaughtoncollins@partners.edu
Prostatitis, journey from a wastebasket diagnosis to a true clinical entity. Dr. Srivastava
Aneesh, Department of Urology and Renal Transplantation, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of
Medical Sciences, Lucknow - 226 014, UP, India. E-mail: anees772000@yahoo.com
Enligt hemsidan http://cks.library.nhs.uk hos Department of Health i Storbritannien, kan kronisk
prostatit/CPPS/Chronic Pelvic Pain Syndrome (kroniskt smärtsamt bäckensyndrom) innebära att:
"The health status impact of CPPS is similar to that of myocardial infarction, angina and Crohn's
disease". Dr. Magnus Fall et al, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 2004.

