HEILSAN ER ÞAÐ MIKILVÆGASTA
SEM VIÐ EIGUM
LÍFS-KRAFTUR

HEIMASÍÐA KRAFTS – www.kraftur.org

Stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem
greinst hefur með krabbamein og
aðstandendur

Kraftur hefur í samstarfi við fjölda fólks safnað
saman nytsömum og nauðsynlegum upplýsingum sem gagnast gætu þeim sem greinast
með krabbamein og aðstandendum og þurfa að
takast á við margvísleg, erfið og flókin vandamál
því samfara.
Það er gert með það að markmiði að hver einstaklingur þurfi ekki að leita langt eftir grunnupplýsingum sem okkur finnst svo sjálfsagt að séu fyrir
hendi þegar sjúkdómur greinist.
Lífs-Kraftur er bók sem veitir m.a. innsýn í
hefðbundin og óhefðbundin meðferðarúrræði,
almannatryggingar og endurhæfingu og ætti að
koma að gagni fyrir krabbameinssjúklinga, óháð
því hvar þeir eru staddir í sínu sjúkdómsferli.
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Árið 2008 var sett á laggirnar ný heimasíða þar
sem má finna hagnýtar upplýsingar um félagið.
Þar má nálgast allt útgefið efni Krafts, auglýsingar um viðburði á vegum félagsins eða öðrum
tengdum félögum. Síðunni er skipt í nokkra
flokka s.s Stuðningsnet Krafts, Timaþjófinn,
Heilsuhornið og Fréttir. Hún er hugsuð sem
lifandi miðill sem veitir innsýn og getur svarað
spurningum sem vakna.
Við hjá Krafti teljum það mjög mikilvægt að
heimasíðan sé gagnvirk og allar hugmyndir um
efni eru vel þegnar.
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FÉLAGIÐ OG STARFSEMI

STUÐNINGSNET KRAFTS

Stuðningsfélagið Kraftur var stofnað 1. október
1999 og hefur það að leiðarljósi að beita sameinuðum kröftum sínum til að aðstoða þá sem þurfa
á stuðningi að halda. Leitast er við að aðstoða
þá einstaklinga sem greinast með krabbamein og
aðstandendur og miðla upplýsingum sem auðvelda
þeim að takast á við sjúkdóminn.

Ýmsar spurningar og tilfinningar gera vart við sig
hjá ungu fólki sem greinst hefur með krabbamein; spurningar er varða meðal annars frjósemi,
makaleit, áhrif krabbameinsmeðferðar á maka
eða börn viðkomandi, svo eitthvað sé nefnt. Þá
getur verið hjálplegt að ræða við einhvern sem
gengið hefur í gegnum svipaða reynslu.

Við viljum nýta þá breytingu sem varð á lífi okkar
og þá reynslu sem við höfum öðlast í baráttunni við
krabbamein til að hjálpa þeim sem þurfa á hjálp að
halda.
Kraftur stendur fyrir margskonar starfsemi og beitir
sér fyrir málefnum sem stuðla að betri líðan þeirra
sem kynnst hafa sjúkdómnum með beinum eða
óbeinum hætti.

Krabbameinsgreindir og aðstandendur þeirra geta
leitað til Stuðningsnets Krafts um andlegan og
félagslegan stuðning og fengið þar tækifæri til að
ræða þær spurningar sem á þeim brenna. Í hópi
stuðningsfulltrúa Stuðningsnetsins eru konur
og karlar á ýmsum aldri, bæði aðstandendur og
einstaklingar sem hafa sjálfir greinst með krabbamein. Þeir búa yfir ýmiskonar upplýsingum sem
lúta að krabbameini, krabbameinsmeðferðum,
aukaverkunum, tilfinningahliðum krabbameins
og áhrifum krabbameins á einstaklinginn sem
kynveru, svo fátt eitt sé nefnt.

OK KA R ST AR FS EM I FE LS T M.A
. Í ÞVÍ:

· að veita andlegan og félagslegan
stuðning við þá
sem greinast og aðstandendur.

· að stuðla að endurhæfingu fyrir
krabbameinsgreinda.
· að leggja áherslu á forvarnir og vekj
a til umhugsunar að við séum að hluta til áby
rg fyrir eigin
heilsu og líðan.
· að standa fyrir útgáfu á kynning
arefni.
· að halda reglulegar uppákomur
í nafni félagsins
þar sem fyrirlesarar koma og fjalla um
ýmis málefni
sem snerta okkur öll á einn eða ann
an hátt.

Stuðningsfulltrúar hafa allir lokið námskeiði
undir handleiðslu sálfræðings, með áherslu á
virka hlustun, fræðsluefni og þá þjónustu sem
stendur krabbameinssjúkum og aðstandendum
til boða.

TÖKUM ÁBYRGÐ Á EIGIN HEILSU

Ef þig langar að ræða við einhvern sem á svipaða
reynslu af krabbameini að baki getur þú óskað
eftir samtali við stuðningsfulltrúa með því að
hringja í síma 866 9618 eða sent tölvupóst á
netfangið studningsnet@kraftur.org.

Farið er með öll samtöl sem trúnaðarmál.
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ðir?
• Krabbameinsmeðfer
• Áhrif á fjölskylduna?
• Barneignir?
krabbameins?
• Tilfinningaleg áhrif
in?
• Kynlíf og krabbame
• Úrræði?
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