Den 19. januar 2021
Muligheden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse under nedlukning
Brancheforeningen Praktiserende Akupunktører har fuld respekt for beslutninger omkring nedlukning for at
begrænse smitteudbredelsen i Danmark.
Vi bifalder samtidig, at danskernes muligheder for at få både sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende behandlinger holdes åbne, selvom corona-krisen giver behov for at lukke ned i hele
landet.
Desværre er der alligevel en del patienter, som imidlertid har mistet muligheden for at fortsætte deres
behandlinger i den sundhedsklinik, hvor de plejer at komme. Nemlig de patienter, der har valgt at får deres
vanlige behandling hos en af de akupunktører, zoneterapeuter eller massører, som nu skal holde lukket.
Institut for Folkesundhed har konstateret, at 1,3 millioner danskere inden for det seneste år (i 2017) har
benyttet sig af en række behandlingstilbud i sundhedsklinikker, der bl.a. drives af akupunktører,
zoneterapeuter eller massører. Det er derfor en meget stor mængde danskere, der mangler deres vanlige
behandlingstilbud, når de fleste behandlere inden for disse brancher skal holde lukket.
Vi befinder os i en tid, hvor det autoriserede sundhedspersonale er yderst belastede.
Derfor synes vi, det er bekymrende, at en stor mængde patienter kan risikere at øge presset på et i forvejen
belastet sundhedssystem. Eller som alternativt måske helt afstår fra at gå til behandlinger i en længere
periode, fordi de ikke har muligheden for at fortsætte deres igangværende behandlingsforløb hos deres
velkendte behandler.
Praktiserende Akupunktørers erfarne og dygtige behandlere, der gennem sommeren og efteråret har
efterlevet alle smittebegrænsende vejledninger, står klar til at modtage patienter, som også i ”coronatider”
lider af disse hyppigste henvendelsesårsager:
•
•
•
•

Kvalmestillende behandling fx i forbindelse med bivirkninger fra lægeordineret medicin.
Smertebehandling, som de får, fordi stærk smertestillende er kontraindiceret ved brug af maskiner
eller kørsel, og som de får for at fastholde deres jobtilknytning.
Spændingshovedpine, muskelsmerter og bevægeindskrænkninger bl.a. pga. meget hjemmearbejde
ved ikke ergonomiske borde og stole.
Videreførelse af deres fertilitetsbehandling.

Ved at åbne muligheden for, at akupunktører, zoneterapeuter og massører kan holde åbent, kan vi aktivt
bidrage med at mindske presset på sundhedssystemet, og samtidig fortsat tilbyde sundhedsfremme til de
mange patienter, der har valgt dette tilbud som det mest optimale for dem.
Med venlig hilsen
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