Nyskilt:

Skal jeg blive
vaccineret?
[Brev] Min mand og jeg er lige gået
fra hinanden. Jeg er 36 år og tænker nu
på, om der er nogen idé i at få vaccinen
mod livmoderhalskræft? Vil den have
en effekt, eller er det for sent for en
kvinde som mig?

[Svar] Den korte version af mit
svar er JA! Jo før jo bedre. Mens
vi er unge, er næsten alle positive for HPV-virusset (Humant
Papillomavirus), som bl.a. er skyld
i kønsvorter, livmoderhalskræft,
og som efterhånden sættes i forbindelse med flere og flere kræftsygdomme. I langt de fleste tilfælde klarer vores eget immunsystem

sagen, så hos kvinder mellem 26
og 45 år er der under en tredjedel, som er positive for en enkelt
HPV-type (der findes en hel stribe
forskellige). Vaccinen Gardasil
mod livmoderhalskræft beskytter mod forskellige HPV-typer,
som forårsager kønsvorter, samt
de typer som forårsager over 70
pct. af alle tilfælde af livmoder-

halskræft. Der findes også en anden vaccine – Cervarix – som dog
kun beskytter mod type 16 og 18.
Jeg ser jævnligt kvinder på din alder
eller ældre, som er blevet skilt. De
møder op med kondylomer, celleforandringer og herpes, efter at
de er kommet ud på det fri marked
igen. Herpes kan vi jo desværre ikke
gøre noget ved, men de andre lidelser hjælper vaccinen imod. Så
det kan altså kun gå for langsomt.
Man skal have 3 vaccinationer til
tiden 0-2-6 måneder. Hver gang
koster det cirka 1.200 kr., men hvis
du er medlem af sygeforsikringen
Danmark er det halv pris.
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Jeg ser kvinder med kondylomer,
celleforandringer og herpes, efter at de
er kommet ud på det fri marked igen.

2 årIg UDDannelse

ENERGI
& POWER
cOach &
tERaPEut
Vil du arbejde professionelt som coach og terapeut? Vil
du være en konstruktiV sparringspartner? Vil du skabe
selvindsigt, udVikle dig som menneske og finde din passion?
energi og Power Coach og Terapeut er en 2-årig integrativ uddannelse, hvori vi har
samlet de bedste, nyeste og mest effektive coach- og terapeutiske redskaber. Der undervises
i 6 levels pr. år á 4 dages varighed. Undervisningen veksler mellem oplæg, demonstrationer,
træning med øveklienter, samt interaktive, faglige og selvudviklende øvelser. Imellem de 6
levels er der færdighedstræning, supervision, gruppe- og individuelle sessioner.
NYHED: Du kan nu også uddanne dig til Energi & Power Psykoterapeut i CClifeacademy.
Århus · kolding · københaVn

godkendt af terapeutisk forening

Uddannelsen er for dig som vil:
· arbejde med din egen udvikling
· arbejde med udvikling af andre mennesker
· arbejde som professionel coach og terapeut
· uddanne dig til Psykoterapeut
Kom til gratis
informationsmøde
læs mere på: www.cclifeacademy.dk

