CareCam.dk
Syvhøjvænge 268, 2625 Vallensbæk

Profil

Tlf. 26 18 95 90

Glæd dig til at møde to spændende internationale fagkapaciteter, som besøger Dan-

leilaeriksen@hotmail.com, www.carecam.dk

mark i 2017. Bibiana Carrasco (Zoneterapi og Cancer) ansat på to hospitaler i Barcelona, og Linda-Anne O` Floherty (”M’ teknik®”) tilknyttet Røde Kors Børnehospital i Cape

Daglig leder

Town, Sydafrika.

Leila Eriksen

Dato og tid
8. og 9. april 2017, kl. 9.00 - 17.00

Zoneterapi og Cancer

Sted

Det er et to dages efteruddannelses kursustilbud målrettet terapeuter med praksiserfaring. Ind-

Den Danske Zoneterapeutskole

til nu er 40 danske zoneterapeuter efteruddannet i Danmark. Figurerer på en landsdækkende kli-

Tornerosevej 72, 2730 Herlev

nikliste, der henvises til via bl.a. CareCam.dk. Kursusdagene foregår med høj faglig kvalitet, og en
lærerig vekselvirkning mellem teori og praksis. Sproget er let forståelig engelsk. ALLE kan være

Holdstørrelse

med. Der oversættes til dansk efter behov. Undervisningsmateriale er på dansk. Du kan glæde

8-14 deltagere

dig til at få positivt udbytte og HELT NY viden til gavn for børn og voksne.

Tilmelding

Kurset indeholder teori og praksis omhandlende

SMS 26 18 95 90, eller

• Hvad er cancer?

mail: leilaeriksen@hotmail.com

• Hyppigst anvendte behandlinger, kemoterapi, kirurgi, strålebehandling
• Behandling af bivirkninger og komplikationer

Undervisningsmateriale

• Familiernes, fysiske, psykiske, følelsesmæssige, sociale og økonomiske udfordringer

Er inkluderet i prisen - dansk kompendium

• Hvordan zoneterapi/zoneterapeuter kan støtte cancerpatienter og deres familier

Mad og drikkevarer

Primær behandling, regulerende behandling, følsomme punkter, lymfatisk drænage.

Der er fuld forplejning

Bækken punkter, stimulering og sedering. Behandling ved øget følsomhed og øvelser for dig som
terapeut/behandler. Udveksling af teknikker samt Networking med andre behandlere.

Overnatning
Muligt efter ønske - SMS 26 18 95 90

Mål
• At informere om behandling af cancerpatienter og familier - etik og ansvar

Pris

• At øge viden om cancer og forskellige behandlingsmetoder på hospitaler og i klinikker

kr. 3.400,- (Spar kr. 300 ved tilmelding til

• At øge viden om virkning/bivirkninger/resultater vedr. fysiske/følelsesmæssige følger

begge kurser)
Underviser
Læge og zoneterapeut Bibiana Carrasco, Barcelona, Spain.
Kursusansvarlig
Leila Eriksen, zoneterapeut og CAM konsulent
Relevant litteratur
Kursusbeskrivelser se www.carecam.dk. Her finder du også temanummeret
”Børn og Cancer – zoneterapiens muligheder”. Artiklen ”Touch” og information om ”M’ teknik®” på www.mtechnique.co.uk.
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