Cancerbehandling 2012
Kursus for terapeuter
Bliv bedre til at
støtte og behandle dine klienter
Den 16/3 på Gothenborg
Ved/Annie Rasmussen
Aktuelt får én ud af tre mennesker cancer og hver 4. dør af sygdommen. I dag er der langt flere
behandlingsmuligheder end tidligere, og mange mennesker lever heldigvis længere med deres
sygdom, og dens bivirkninger og senfølger.
Flere og flere ønsker at være aktive i deres eget forløb både før, under og efter behandling. Der er
ofte stor interesse for at ændre livsstil, styrke krop, sind og ånd og at kombinere det bedste fra alle
verdener – den komplementære og alternative samt det ortodokse system.
Du vil som terapeut få flere og flere klienter med en cancerdiagnose, som søger hjælp til at styrke
de selvhelbredende kræfter, få et bedre velbefindende, lindre bivirkninger og bedre effekten af
den givne cancerbehandling.
Dette kursus giver dig et overblik, en basisviden og en indsigt i den ortodokse cancerverden samt
en forståelse for vigtigheden af integreret cancermedicin.
Kursusindhold:
• Cancer i dag - statistik og realiteter
• Cancer biologi, og hvad der forårsager cancer
• Hvordan diagnosticeres og planlægges moderne cancerbehandling
• De forskellige typer kræftsygdomme og deres særlige kendetegn
• Nutidens behandlingsmetoder, effekt og bivirkninger:
o Kirurgi – stråler – kemo – hormoner samt de nyeste behandlingsmuligheder
• Integreret medicin, et fokus på at støtte de biologiske mekanismer i kroppen i forhold til
immunforsvaret – stress – insulinresistens – inflammation - oxidation og ikke mindst livsstil
• Lidt om komplementære og alternative tilbud
Undervisningsformen er vidensformidling med anvendelse af patientcases og interaktivitet med
kursister. Undervisningsmateriale/manual udleveres.
Praktiske oplysninger:
• Kurset afholdes på Gothenborg, Gothenborgvej 3 8653 Them. www.gothenborg.dk
• Start kl. 9.30 og slutter ca. 17.00
• Pris er 1.297,- kr. inklusiv lækker økologisk spise og drikke til formiddag, frokost og
eftermiddag samt bogen ”Kræftbehandling, nu og i fremtiden”.
• Tilmelding til ar@cancerguides.dk eller på telefon 23 38 39 27 eller via mail.
• Tilmelding kun gældende ved indbetaling til konto 2113-5498811487 anfør
Navn, og ” Cancerbeh. 2012”
Underviser: Annie Rasmussen, CancerGuide og HealthCreation mentor.
Er uddannet sygeplejerske og har i 30 år arbejdet for og med kræftpatienter. Har mange års erfaring med
både pleje, behandling, ledelse, klinisk forskning og undervisning og har en række komplementære
uddannelser på sit CV. I 2006 tog hun konsekvensen af sit engagement i den helhedsorienterede filosofi og
etablerede Health Creation, et holistisk sundhedskoncept i Danmark. I 2008 ophørte hun med sit job som
international klinisk forskningschef i en dansk cancer biotekvirksomhed og etablerede sig som privat Cancer
Guide for at arbejde 100 procent mod sit endelige mål: At hjælpe mennesker med at styrke og opbygge krop,
sind og ånd og få det bedste fra alle behandlingsverdner. Se mere på ww.cancerguide.dk &
www.healthcreation.dk

