" Patienterne bør vælge Registrerede Akupunktører frem for læger, der kun
har kendskab til denne behandlingsform via lidt efteruddannelse, siger
formanden for Praktiserende Akupunktører.
Ruth Kirkeby, speciallæge og formand for Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur,
udtaler den 10. januar i dagspressen:
- Når syge mennesker søger behandling, er de bedst tjent med behandling i det
autoriserede system. De skal undersøges og behandles af fagfolk, som kender til
fysiologi og sygdomslære. Ellers risikerer man, at akupunkturen dæmper symptomer
på en mere alvorlig sygdom, som kræver behandling.
Denne udtalelse provokerer formanden for Praktiserende Akupunktører Birte Nielsen.
- Læger lærer ikke akupunktur i deres grunduddannelse. Det er et område de
efteruddanner sig i. Og hvor mange timers undervisning i akupunktur har de så, før de
begynder at stikke i deres patienter? Får patienterne velkvalificeret
akupunkturbehandling hos en læge? Giver lægen akupunktur ud fra en vestlig
tankegang, hvilket er symptombehandling, og ikke årsagsbehandling? Det skylder
lægerne at oplyse deres patienter om, siger hun, og fortsætter:
- Vore medlemmer er alle registrerede (RAB), og har lært såvel anatomi og fysiologi
som sygdomslære. Og det er ikke sket på et weekendkursus. De har minimum 300
timers undervisning i disse fag, og har bestået eksamen heri. Den godkendte
grunduddannelse i akupunktur indeholder 300 timers teoretisk undervisning i
akupunktur og 30 timers klinisk praksis; dertil 100 timer i sundhedslovgivning, andre
alternative behandlingsformer, klinikvejledning og psykologi. Desuden skal
medlemmerne tage 48 timers akupunktur-relateret efteruddannelse hvert tredje år,
ligesom de hvert tredje år skal vedligeholde deres førstehjælpskursus. Alt i alt en
praktisk og teoretisk uddannelse, som slet ikke kan sammenlignes med det lille antal
kursustimer, som lægerne bruger til at få kendskab til akupunktur.
- Lægerne er dygtige til mange ting, men når vi taler om akupunktur, har vore
medlemmer altså langt større erfaring og ekspertise - og derfor bør Ruth Kirkeby
undlade at give befolkningen et andet indtryk, slutter Birte Nielsen, der understreger,
at foreningen i øvrigt har et godt samarbejde med praktiserende læger landet over,
hvor den enkelte Praktiserende Akupunktør i tvivlstilfælde om en given sygdom,
sender patienten videre til egen læge til undersøgelse og udredning.
Billedtekst: Birte Nielsen, formand for foreningen Praktiserende Akupunktører, er
provokeret over, at nogle læger gør sig til eksperter inden for akupunktur - på trods af,
at de ikke har den fornødne uddannelse.

Yderligere information fås hos Birte Nielsen, formand for Praktiserende
Akupunktører
på telefon 56 87 90 11 - email bn@aku-net.dk
Faktaboks:
Praktiserende Akupunktører er godkendt af Sundhedsstyrelsen som
registreringsansvarlig brancheforening.

Foreningen tæller i alt knap 500 medlemmer, heraf godt 300 aktivt udøvende
akupunktører.
Læs mere på www.aku-net.dk og www.etsikkertstik.dk "
Udsendt af
Birte Nielsen

