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Fertilitet & fysioterapi Anne Marie Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Hvorfor nedsætter arvæv, smerter,
spændinger og nedsat bevægelighed vores chance for at blive gravide? Hvordan påvirker vores

arbejdsstillinger, holdning og motionsvaner vores frugtbarhed?  Kan man motionere for meget, for lidt
eller forkert, hvis man gerne vil være gravid?  Og hvordan kan man, ved at følge simple

fysioterapeutiske anvisninger(el. metoder), optimere sine chancer for at den næste graviditetstest
bliver positiv og fører til fødslen af et sundt barn?  Forfatteren til bogen ”Fertilitet & Fysioterapi”,
fysioterapeuten Anne Marie Jensen, har gennem de sidste fem år specialiseret sig i at behandle
forskellige former for infertilitet med fysioterapeutiske metoder. Hun har deltaget i kurser og

efteruddannelse i ind- og udland inden for Mojzisova-metoden, Mercier Therapy, Arvigo Therapy, Die
Fruchtbarkeitsmassage, Aviva-method, manuel arvævsbehandling, organmassage,

bindevævsmassage mm. Desuden har hun foretaget et mindre litteraturstudie for at indsamle
videnskabelig materiale om fysioterapeutisk fertilitetsbehandling fra hele verden, og systematisk
indsamlet erfaring fra mere end 130 patientforløb på egen fysioterapeutiske klinik i København. 

Denne bog har til hensigt at videreformidle substancen af den viden og erfaring om fysioterapeutisk
fertilitetsbehandling, som gennem årtier har være anvendt i både Europa, Amerika og Asien, så også

danske kvinder, par og sundhedsfaglige, kan drage nytte af den. Bogen indeholder to
selvbehandlingsprogrammer – et øvelsesprogram og et selvmassageprogram, som straks kan tages i
brug af læseren. Hvert program indledes af en historisk og faglig introduktion til hver metode med
udgangspunkt i den foreliggende forskning. Derudover indeholder bogen et afsnit om laserterapi, et

afsnit medmotionsvejledning og et kort afsnit om stress og body-mind-træning.
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øvelsesprogram og et selvmassageprogram, som straks kan
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