45 År

HPV-vaccine
efter
keglesnit?
[Brev] Min kollega på 45 år er af sin gynækolog blevet anbefalet at få HPV-vaccine. Hun har for et par år
siden fået et keglesnit. Gynækologen fortalte hende,
at han har sørget for, at hele hans familie, inklusive
ham selv og hans søn, er blevet vaccineret. Er det
noget, du også vil anbefale? Jeg har selv fået levet
et keglesnit for 10 år siden. Alt gik efter bogen, men
jeg har siden været meget bange for at få kræft. Mit
spørgsmål er: Kan du anbefale, at jeg og mine sønner
på henholdsvis 12 og 15 år bliver vaccineret?
Jeg ved, det bliver for egen regning.

[Svar] I dag anbefaler
man vaccination af alle,
der får foretaget keglesnit,
så ja, både du og din kollega bør vaccineres. I skal
ganske rigtigt selv betale.
Med hensyn til vaccination
af drenge, så får alle op

til 26 år det gratis i USA,
Canada og Australien, så
det er jo bare beklageligt,
at man ikke har set lyset
i Danmark. Hvis man er
medlem af ‘danmark’ i
gruppe 1, 2 eller 5, er der
50% refusion.       

Healingsmassage
Grundkursus
Sommerkursus: 17. - 21. juli
Du lærer den grundlæggende healingsmassage,
så du efter kurset kan give en god
afspændende massage til familie og venner.
Og får en større viden om og erfaring med, hvordan
krop og psyke hænger sammen.

To-årig RAB godkendt uddannelse
Har du lyst til at arbejde professionelt med
healingsmassage og samtaleterapi, kan du gå videre
på vore fortsætterkurser og den to-årige uddannelse.
På de 1.000 timer uddannelsen varer, får du et
virkeligt grundigt kendskab til massagen og samtalen
som terapeutisk redskab.
Du lærer en lang række gode teknikker til
at støtte andre og får samtidig lejlighed til selv
at indgå i en dyb udviklingsproces.
Kildens uddannelse er RAB-godkendt, så du kan blive
Registreret Alternativ Behandler i både Healingsmassage
og Samtaleterapi efter Sundhedsstyrelsens regler når du
har gennemført uddannelsen.

Yoga Chakra

& kommunikation

Christine Felding
Gynækolog
Spørg om dit
underliv
www.felding.dk
Skriv dit spørgsmål til
psykologi@aller.dk

Lær en enkel dybtvirkende yoga
bygget op i forhold til chakraene, med
fokus på flow, åndedræt og fordybelse.
For dig der har lyst til en yoga
som går dybere.
Og som samtidig har lyst til at blive
lidt bedre til at udtrykke dig
på en konstruktiv måde.
Kurset er for begyndere og let øvede.
Kom med i pinsen: 16. - 20. maj
Ring efter brochure: 70 400 605
eller besøg os på www.kilden.dk
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