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Præcis og hurtig 
diagnose, tværfaglig 
vurdering og 
behandling...

Privathospitalet Valdemar er den direkte 

vej til specialister inden for lidelser i 

muskler, led og ryg. Under samme tag 

fi nder du ekspertisen til både diagnostik 

– herunder MR skanning, behandling, 

genoptræning og forebyggelse.

Vi dækker alt fra fysioterapi, kiropraktik, 

medicinsk behandling samt kirurgi i et nyt 

højteknologisk operationsafsnit med 

tilhørende helt nye behagelige sengestuer.

Vi kan desuden tilbyde en række 

støttefunktioner.

Sct. Knudsgade 3  ·  4100 Ringsted

Telefon 57 61 09 14  ·  www.phvaldemar.dk

Alloplastikoperationer

Ortopædkirurgi

Rygkirurgi

 Reumatologi

 Kiropraktik

 MR skanning

 Ultralydskanning

 Røntgen

 Fysioterapi

 Psykologi

 Smerteklinik

 Idrætsklinik 

 Bandagist

 Diætist

S P E C I A L I S T E R  I  B E V Æ G E L S E
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Uddannelse i naturmedicin

Uddannelsen til heilpraktiker med holdstart i Jylland nu! 
Og på Sjælland i foråret 2008.

Øreakupunktur – Homøopati – Zoneterapi 
Kostvejledning – Phytoterapi – Detoxing 

◊ Solid holistisk uddannelse efter tyske traditioner
◊ Individuel behandling i fokus
◊ Hold-undervisning og klinisk træning
◊ 3-årig deltids-uddannelse med anatomi og basisfag
◊  Undervisning af bl.a. Frede Damgaard, Kenn 

Øhlenschlæger, Anne Marie Vester og Arvin Larsen

HEILPRAKTIKERSKOLEN
Naturheilschule
Tlf: 60 88 50 70 
Email: skole@heilpraktiker.dk

Læs mere på www.bliv-heilpraktiker.dk

mange. Jeg vaccinerer selvfølgelig piger i 12-15 års alderen, men 
jeg har også vaccineret kvinder helt op til 30 års alderen. Og 
hvorfor ikke? Vaccinen virker også på denne gruppe. Man bliver 
vaccineret 3 gange i løbet af en 6 måneders periode. Dernæst 
virker den.”

“I mit distrikt er stort set alle patienter medlemmer af Sygefor-
sikringen Danmark, hvorfor de kun betaler halv pris for Gardasil-
vaccinationerne. I andre kommuner er der helt klart social slagside. 
De, der ikke har penge til vaccinationer, bliver heller ikke vaccineret 
og dermed heller ikke beskyttet. Men jeg forventer nu, at vores 
sundhedsminister efter valget finder pengene til vaccinationspro-
grammet for i det mindste de 12-15 årige piger”.

“Mange forældre og unge kvinder kender endnu ikke til 
Gardasil. Og mange læger kender heller ikke til vaccinen. I hvert 
tilfælde er der stadigvæk mange læger, der endnu ikke anbefaler 
vaccinationen. Det kan jeg unægteligt godt undre mig over.”

Vaccinen er kræftforebyggende og modvirker seksuelt  
overførte sygdomme
“Vaccination med Gardasil bekæmper som sagt HPV. Men den 
modvirker også andre seksuelt overførte sygdomme som kønsvor-
ter eller kondylomer. Faktisk får 10% af alle kvinder på et eller 
andet tidspunkt i deres liv konstateret kønsvorter. Behandlingen in-
debærer pensling hver uge i en kortere eller længere periode. Det 
koster. Endnu mere koster det, når der er så mange kønsvorter, 
at de skal fjernes operativt på hospitalet. Tænk, hvad det koster 

samfundet. Og hvis vi lige skal have resten af økonomien med, så 
registreres der ca. 450 tilfælde af livmoderhalskræft om året, hvor 
75% i fremtiden burde kunne forhindres ved et effektivt vaccina-
tionsprogram. Det lyder måske ikke af så meget, men de fleste 
glemmer, at der på årsbasis foretages 5-6.000 kegleoperationer, 
altså fjernelse af celleforandringer på livmoderhalsen. Det koster 
unægtelig et betragteligt beløb. Også fordi mange kvinder bliver 
indlagt for at få foretaget operationen. Jeg mener ganske enkelt, 
at det danske samfund kunne spare rigtigt mange penge, hvis alle 
piger og unge kvinder blev vaccineret,” fastslår Christine Felding. 

Vaccine kan spare samfundet for   mange penge

Fakta:
Gardasil er verdens første kræftforebyggende vaccine. Den 
bekæmper Human Papilloma Virus, HPV, som er årsag til 
100% af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Vaccinen beskyt-
ter dog “kun” mod 70-80%, da ikke alle HPV-typer er med. 
HPV overføres via sex. Vaccinen modvirker udover livmo-
derhalskræft også andre seksuelt overførte sygdomme, der 
udløses af HPV, herunder kønsvorter, samt en række sjæld-
nere kræftsygdomme som analkræft, peniskræft og kræft i 
mund og hals. Gardasil er udviklet og produceret af Sanofi 
Pasteur MSD. Der registreres i Danmark ca. 450 årlige tilfælde 
af livmoderhalskræft. Forstadier, som typisk opdages ved 
screening, registreres derimod ikke som kræft. 
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