MITÄ ANTIBIOOTTIHOITOJEN JÄLKEEN
JOS EN TOIVU PUNKINPUREMASTA?

BORRELIA JA LIITÄNNÄISINFEKTIOT, HOITO,
TUTKIMUKSET, POTILASESIMERKIT

16.9.2017 klo 13–17 HELSINKI
ennakkoilmoittautumiset nyt, paikkoja rajoitetusti

Kenelle?
Borrelioosista kiinnostuneille, (etenkin pitkään) sairastaville ja heidän omaisilleen, lääketieteen
ammattilaisille.
Koulutuksen sisältö (osin englanniksi):
Laaja tietopaketti joka keskittyy borrelian lisäksi liitännäisinfektioihin ja miten ne vaikuttavat
toipumiseen tai toipumattomuuteen. Mitä ovat julkisuudessa keskustellut ”Saksan testit”? Diagnostiikka
ja sen tulevaisuus saksalaisen laboratoriolääkärin näkökulmasta sekä Tickplex uutiset ja aikataulut.
Lisäksi käymme läpi esimerkkejä hankalistakin borreliatapauksista ja mitä vaihtoehtoja on olemassa
julkisen terveydenhuollonkin kautta saatavan antibioottihoidon lisäksi tai jälkeen kun toipuminen on
pysähtynyt.
Järjestäjä:
Lääkärikeskus Astris
Ilmoittautuminen: info@astris.fi
Tilaisuuden hinta on 20€ (tila + kahvi)

Tilaisuudessa alennuksia osanottajille.
Lääkärikeskus Astris on moniammatillinen hoitoyksikkö, joka on keskittynyt hyvin tuloksin etenkin
kroonisiin pitkään jatkuneisiin ongelmiin ja infektioihin. Astris toimii yhteistyössä useiden kansainvälisten
laboratorioiden kanssa ja tekee tutkimustyötä yliopiston kanssa infektioihin liittyen sekä kouluttaa
pääasiassa ammattilaisia.

PUHUJAT:
William Lee Cowden (USA, via Skype)
Lääkäri
“MultiSymptom, MultiMicrobe Inflammation and the Cowden
Support Program”
Chairman of the Scientific Advisory Board ja Professor of the
Academy of Comprehensive Integrative Medicine of Panama
vuodesta 2008, on USA:lainen kardiologi ja sisätautilääkäri joka on
kansainvalisesti tunnettu integratiivisen lääketieteen osaaja ja
kouluttaja. Han on kehittanyt integratiivisia hoitomalleja mm.
syöpään, autismiin, borrelioosiin, ateroskleroosiin ja krooniseen
väsymysoireyhtymään. Tri Cowden esiintyy videon kautta USA:sta.

Marjo Valonen (esitys suomeksi)
Lääkäri
Erityisosaaminen keskittyy kehon biologisten järjestelmien (suolisto
ja mikrobiomi, hormonit, stressinsieto, energiantuotanto jne.)
ongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen. Hän on moniinfektioiden sekä niiden jälkitilojen ja vaurioiden korjaamisen
asiantuntija. Kokonaisvaltainen osaaminen tuo potilaita ympäri
Suomea ja Eurooppaa ja löydät hänet usein kansainvälisistä
konferensseista puhujana. Hän kouluttaa lääkäreitä ja terapeutteja
Suomessa ja kansainvälisesti ja hän on ILADS:in Euroopan
hallituksen jäsen. (www.ilads.org)

Armin Schwarzbach (esitys englanniksi)
Lääkäri (laboratoriolääketiede)
Tri Schwarzbach on toiminut infektiodiagnostiikan parissa jo yli
kaksikymmentä vuotta ja hän on urallaan kehittänyt diagnostiikan
menetelmiä. Hän on perustanut infektiodiagnostikkaan keskittyvän
Arminlabsin ja toimii sen johtavana laboratoriolääkärinä. Hän toimii
erityisasiantuntijana mm. Irlannin ja Australian hallitukselle ja on
puhunut asiantuntijana Englannin parlamentille. Arminlabs toimii
Tickplexin (Jyväskylän yliopistossa kehitetty diagnostiikkamalli)
validointikumppanina ja tuo sen ensimmäisenä markkinoille.

Sanna Peiponen (esitys suomeksi)
M.Sc. Personalized Nutrition
Sanna on kokenut ravintoasiantuntija, joka toimii asiakastyönsä
ohella Suomen Terveysopisto Saluksen kouluttajana. Hänen
osaamiseensa kuuluu mm. sytokiinit ja inflammaatio, käytännön
ravitsemus ja suoliston ongelmat. Sannan asiakaskunta on
kansainvälinen ja keskittyy kroonisten ongelmien korjaamiseen.
Sanna on yrtti- ja lisäravinteiden asiantuntija.
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