Invitation
ZONETERAPI & CANCER
Tirsdag den 27. August 2013 kl. 17 - 22

International Konference og Workshop
Oplæg v/Bibiana Carrasco
”Erfaringer fra 9 års arbejde som zoneterapeut på børneonkologisk afdeling, Sant Joan de Déu hospital i
Barcelona” v/Bibiana Carrasco. Børnekirurg og zoneterapeut, koordinator for zoneterapi og massage i
den spanske forening for cancerramte børn - Afanoc - www.afanoc.org & ”La Casa Dels Xukli”.
Oplæg v/Leila Eriksen
”Internationale erfaringer med behandling af cancerbørn og deres familier v/Leila Eriksen, Zoneterapeut
& konsulent med 21 års sygeplejefaglig erfaring fra børneafdeling, samt 25 års national og international
behandlings/forskningserfaring. Tilknyttet den danske forening for cancerramte børn www.cancerbarn.dk.
Program:
Kl. 17.00 Ankomst med velkomstdrink (frisk isvand)
Kl. 17.15 Velkommen
Kl. 17.30 Oplæg ved Bibiana Carrasco (oversættelse fra spansk til dansk)
Kl. 18.30 Pause - let anretning - salat, vand, te og kaffe
Kl. 19.00 Oplæg ved Leila Eriksen - Spørgsmål og debat
Kl. 20.30 Pause - Mulighed for demonstration af zoneterapi & behandlingsudveksling.
Kl. 22.00 Tak for i aften
Formål
Mange cancerpatienter og deres familier søger alternativ behandling. En dansk pilotundersøgelse har
eksempelvis vist, at 8 ud af 26 familier til cancerramte børn har benyttet zoneterapi.
Hvordan kan familierne støttes bedst muligt, ud fra professionel fagkompetence/personlig rådgivning?
Initiativtagernes vision er, at skabe større forståelse for familiernes ønsker og behov, med bl.a. initiering
af innovative netværk, der gør det nemmere for cancerramte og deres familier at få seriøs, objektiv støtte,
behandling og rådgivning, samt gøre det lettere at finde frem til kompetente behandlere rundt om i landet.
Tilmelding:
Efter først til mølle princippet - på jklmn@eriksen.mail.dk eller telefonisk/sms på mobil 26 18 95 90.
Seneste tilmelding/betaling 25. august 2013, eller så længe plads haves (tilmelding er bindende).
Pris kr. 199,- inklusiv fortæring. Indbetales på konto 2417 – 6888 140 393. Aftenen giver 5 RAB point.
Medbring kvittering. Adresse: Behandlerhuset Taastrup, Taastrup Hovedgade 92,2 sal, 2630 Taastrup,
Blot 500 meter fra Taastrup S-station. Sprog: Bibianas indlæg oversættes fra spansk til dansk.
Yderligere oplysning www.afanoc.org - www.cancerbarn.dk - www.carecam.dk – www.leilaeriksen.dk

Har du spørgsmål? Ring eller send gerne en sms til Leila Eriksen på mobil (+45) 26 18 95 90

Vi glæder os til at møde dig i Behandlerhuset Taastrup

