Kære regionsrådsmedlemmer og læger med interesse for åreforkalkning
Tillykke med valget og velkommen til vælgernes forventninger til jer.
På vælgermødet på Regionshospitalet i Randers fortalte jeg om EDTA-behandling,
og hvilken effekt den havde på min og andres åreforkalkning. Jeg inviterede
kandidaterne til at besøge en EDTA-klinik, hvilket fik bl.a. fik Marianne Karlsmose
samt få andre til at reagere. Tak for det.
For at gøre en lang snak kort inviterer jeg hermed jer som politikere, samt
interesserede læger til at besøge EDTA-klinikken i Bjerringbro på adressen
Skovvejen 29, 8850 Bjerringbro. Det sker på vegne af EDTA-patientforeningen.
Jeg har ikke adresser på relevant lægefagligt personale, så jeg må appellere til jer
om at videresende til lægerne.
Klinikkens indehaver er speciallæge Anna Iben Hollensberg Nørgaard.
Det er den eneste certificerede ACAM-klinik i region Midt - derfor er det den, vi
besøger.
EDTA-patientforeningens klare mål er, at EDTA-behandling kan indgives på enhver
lægeklinik eller ethvert hospital i Danmark, når personalet har gennemført ACAMcertificeringen.
Det er en meget enkel behandling, der ikke kræver specialudstyr - bare et drop i
armen og en krog til drop posen - længere er den ikke. Dropposens indhold er dog
knap så enkel, da den i et vist omfang er tilpasset den enkelte patient. EDTAbehandling startede i december 1986 i Danmark hos århusianeren Kurt
Christensen. Der er derfor mange års erfaring med behandlingen. EDTA fjerner
åreforkalkning ved chelation - dermed vil mange operationer, som stent - bypass og
benamputation blive reduceret til et minimum. Medicin der følger med
foranstående behandlinger vil gå samme vej. Det vigtigste - livskvaliteten - bliver en
helt anden for menneskeheden.
Se mere på: edta-klinikken.dk. Det er den i Bjerringbro. Læs også på edtapatientforeningen.dk og vitamindoktor.dk - se EDTA - 470 undersøgelsen.
Tilmelding: Til undertegnede. Det er nok at skrive: Ja - jeg vil gerne komme el.lign.

Tilmeldingsfrist: Senest 1. juni. (Det kræver lidt planlægning, da lokalerne har plads
til ca. 15 mennesker af gangen. I kan frit tale med os, der sidder der. Vi har alle en
historie at fortælle. Giv jer tid til at høre den.)
Jeg vil forsøge at samle jer i mindre grupper.
Dato og tid sætter vi på senere, når tilmeldingsfristen er udløbet. Der vil naturligvis
være forskellige datoer og tider at vælge imellem.
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