Zoneterapi i Spanien 2016

Bibiana er børnekirurg. Hun er også Zoneterapeut og har i 12 år arbejdet som
zoneterapeut på en Hospitalsafdeling for cancerramte børn i Barcelona.
Bibiana Carrasco Domínguez er uddannet læge og har været børnekirurg i Spanien, siden 1983. Er i dag ansat som
børnekirurg på Mataro Hospital i Catalonien. Hun blev uddannet som Zoneterapeut i 2001 og har siden 2004 arbejdet
i Sant Joan de Deu Hospital, Barcelona, som zoneterapeut, hvor hun giver zoneterapi til de indlagte børn, og tilknyttet
den spanske forening for cancerramte børn, AFANOC http://www.afanoc.org/
Bibiana har undervist/underviser i zoneterapi på spanske sygeplejeskoler og har været taler, på en række nationale og
internationale konferencer og symposier.
Zoneterapi anvendes af store dele af befolkningen. Det gælder også cancerramte børn, voksne og deres familier. 8 ud
af 26 danske cancerbørn har benyttet zoneterapi, viser en medlemsundersøgelse Foreningen Cancerramte Børn har
gennemført. En undersøgelse præsenteret på en stor international forskerkongres i Portland, USA (Eriksen, L 2012).
På en zoneterapikongres i Israel, med overskriften ” Reflexology and Cancer”, i 2008, mødte Leila Eriksen (red: dansk
RAB registreret zoneterapeut) Bibiana. Et møde, der har udviklet sig til et spændende innovativt samarbejde.
Bibiana har været med til arrangementer her i Danmark, med familier til cancerramte børn, og Leila har holdt foredrag
for sundhedsfagligt personale i Barcelona. Besøgt børnehospitalet og den spanske forening for cancerramte børn,
panden til Foreningen Cancerramte Børn i Danmark www.cancerbarn.dk .
Bibiana kommer til Danmark til september, 2016, for at undervise zoneterapeuter og andre sundhedsfaglige personer,
på et to dages RAB godkendt kursus. Indtil nu har Bibiana undervist og efteruddannet 40 danske og 40 spanske
zoneterapeuter. De Danske zoneterapeuter er i dag på en liste over et landsækkende netværk af zoneterapeuter, der
interesserer sig fagligt, socialt og menneskeligt for den udforing diagnosen cancer og andre helbredsproblemer
medfører. For den sygdomsramte og for de pårørende. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Leila Eriksen.
Mobil (+45) 26 18 95 90

www.leilaeriksen.dk
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