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AKERSHUS OG ØSTFOLD

INVITASJON TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER I AKERSHUS OG ØSTFOLD,
OG TIL MEDLEMMER I ANDRE LOKALLAG.
VI SKAL ARRANGERE NY TEMA/FAGDAG 10.JUNI 2017, KL 12.00
PÅ QUALITY HOTELL MASTEMYR, LIENGA 11, 1410 KOLBOTN - 66997800
Dersom du ønsker det, kan du ta med venner som har polio enten de er medlem eller ikke medlem
av et poliolag, nær familie eller andre nære venner til møtet.
Hvis du tror fastlegen din eller fysioterapeuten kunne tenke seg å være med på fagdagen, kan du
gjerne dele invitasjonen med dem.
Egenandelen for å delta på fagdagen er kr. 200,- for medlemmer av et poliolag og kr. 400,- for ikke
medlemmer, som innbetales på kto. 1286.49.66924, Landsforeningen For Polioskadde Akershus
(LFPS A). I egenandelen er det inkludert en enkel servering av baguette til lunsj og en gryterett som
vi avslutter med ca. kl. 17.00.

HOVEDTEMA: Alternativ behandling > Har du smerter? > Hva er
trykkbølgebehandling?
Behandlingsformen er i dag en av de mest effektive og hurtigst voksende når det gjelder
smertebehandling. Behandlingen består av å tilføre smerteområdet høyenergiske trykkbølger. Disse
bølgene trenger gjennom huden og videre ned i vevet. Bølgene forårsaker mikroskopiske skader til
det allerede skadete vevet, og vil sette fart i helningsprosessen med økt sirkulasjon. Skaden
regenereres og smerten forsvinner gradvis

TILLEGGSTEMA: Generell informasjon som kan være av interesse for mange.
- Behandlingsreiser v/lege Yndis A. Staalesen Strumse. Hun arbeider 50%
stilling ved Sunnaas sykehus og 50% ved Behandlingsreiser.
- Informasjon om TEK-17 regler for boligbygging og de forandringene som er
foreslått i forhold til TEK-10 v/Willy Aagaard.
- Parkering - noen forandringer i regelverket fom. 1.1.2017 v/Bjørn Danielsen.
Det er lagt inn tid til spørsmål og svar underveis.
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PROGRAM:
11.30 – 12.00

Registrering

12.00 - 12.15

Velkommen

12.15 – 13.15

Generell informasjon (beh.reiser)

13.15 – 14.00

Enkel lunsj

14.00 – 15.00

Generell info forts. (Willy Aagaard og Bjørn Danielsen)

15.15 – 16.30

Alternativ behandling

17.00 - ?

Middag og avslutning

Bindende påmeldingsfrist senest 22.mai 2017
Påmelding til:
Helene Kjølstad (Akershus) – helene.kjolstad@gmail.com / tlf. 971 10 207
eller
Aud Aasheim (Østfold)– auaashei@online.no / tlf. 970 39 725

Gi beskjed om matallergi, om du er rullestolbruker og om du skal delta på middagen kl. 17.00

Dersom du ønsker overnatting, må du selv ta kontakt med hotellet, tlf. 66997800.

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL EN NY OG SPENNENDE
TEMA/FAGDAG!
Styrene i LFPS Akershus og LFPS Østfold
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