”Praktiserende Akupunktører” (PA) blev positivt modtaget af praksislægerne
”Lægedage 2009” i Bella Center, som er et lukket arrangement for læger og praksispersonale,
åbnede i år for første gang dørene for en deltager fra den alternative verden. Og for
brancheforeningen ”Praktiserende Akupunktører” (PA), som var blandt de 95 udstillere, var det en
så positiv oplevelse, at PA skal med igen til næste år.
- I det daglige har vores medlemmer en bred berøringsflade med læger, såvel på hospital som
praktiserende læger, i og med mange patienter vælger at supplere den lægelige behandling med
akupunkturen. Derfor mente vi, at det ville være relevant at deltage og fortælle om akupunkturens
muligheder og medlemmernes faglige kompetencer, fortæller formand for ”Praktiserende
Akupunktører”, Birte Nielsen og fortsætter:
- Generelt oplevede vi en meget stor og positiv interesse for vores stand. Vi fik udleveret så meget
informationsmateriale de første dage, at vi måtte hjem og trykke noget mere. Selvfølgelig var der
enkelte, som trak på smilebåndet, når de gik forbi, men sådan vil det jo altid være. Det overraskede
os, at hovedparten af lægerne kendte til vores forening i forvejen samt var bekendt med
registreringsordningen for alternative behandlere, RAB. Mange var faktisk forbavsede over, at
vores uddannelse er så solidt opbygget, siger Birte Nielsen.
”Dagens Medicin” skrev om årets debutant
”Dagens Medicin” citerede blandt andet Birte Nielsen for følgende:
- Et stigende antal patienter supplerer behandlingen hos deres læge med akupunktur fra vore
medlemmers klinikker. Mange praktiserende læger bruger det også selv. Derfor vil vi gerne fortælle,
hvad vores medlemmers kompetencer er, hvordan de er forsikrede osv.
Yderligere information fås hos Birte Nielsen, formand for Praktiserende Akupunktører på telefon 56
87 90 11 eller e-mail: bn@aku-net.dk Se også: www.aku-net.dk og www.etsikkertstik.dk
Billedtekst: ”Praktiserende Akupunktører” (PA) blev positivt modtaget af lægerne på ”Lægedage
2009”, fortæller formand for ”Praktiserende Akupunktører”, Birte Nielsen.
Faktaboks: ”Lægedage” med årskursus og udstilling for praksislæger og klinikpersonale afholdes
hvert år i uge 46 i Bella Center i København. Årskurset for de praktiserende læger er et
efteruddannelseskursus. Udstillingen afvikles i samarbejde med P.L.O. (Praktiserende Lægers
Organisation), som varetager den videnskabelige del/kursustilrettelæggelsen af LÆGEDAGE.
Deltagerantallet slog i år rekord med flere end 1.800 deltagere, heraf var godt en tredjedel
praksispersonale. Udstillingen var fuldt besat med hele 95 udstillere. Se mere på:
www.laegedage.dk og www.aku-net.dk

