PHOENIX lyfter
Vi lever i en tid som präglas av uppgivenhet och oro för vår miljö, brister i välfärdssystemet,
nedmontering av medborgarrättsfenomen såsom t.ex. rätten till den vård man önskar etc.
Som någon uttryckte så bra efter sommarens mysteriedramer: ”blomstertider kommer och
blomstertider går…” Då är det inspirerande och hoppfullt att se hur kreativitet och nya
initiativ kan lyfta där motståndskrafterna farit fram.
Dr. Susanne Wärnhjelm har tagit initiativ till PHOENIX-MOTTAGNINGEN i Järna. Tack vare ett
generöst erbjudande från Anita och Willhelm Jülke att få använda utmärkta lokaler på
Sandtorpsvägen 1, nära pendeltågsstationen i Järna, har mottagningen redan kunnat öppna i
liten skala. Patienter som vill ha tillgång till antroposofisk medicin och terapier kan nu vända
sig till Phoenixmottagningens läkare, sjuksköterskor och terapeuter.
Mottagningen är privat och alltså inte ansluten till Landstinget. Det innebär att patienterna
själva måste bekosta konsultationer hos mottagningen. Det är naturligtvis ett bekymmer
men avsikten är att arbeta med finansiering av lokalkostnader etc på ett sådant sätt att
arvoden kan hållas så låga som möjligt. Av detta skäl har den ideella föreningen PHOENIX
bildats. I skrivande stund har inte registrering hos Skatteverket och upprättande av
bankkonto etc. hunnit ske, men man kan redan nu anmäla sig som medlem. Föreningens
syfte är att tillhandahålla de yttre förutsättningar som mottagningen har. Det gäller att
finansiera lokalkostnader, utrustning, inredning, reception och administrativa behov.
Medlemsavgiften är 300 kr/år men stödjande medlemskap välkomnas där kanske
institutioner och juridiska personer har möjlighet att bidra lite extra. I framtiden kan man se
för sig att upprätta avtal mellan arbetsgivare och mottagningen där medarbetare kan
erbjudas tillgång till Phoenixmottagningens verksamheter. Det är möjligt att man genom
någon form av patientfond kan underlätta för patienter som behöver ekonomiskt stöd för sin
konsultation. För den som känner lust att bidra med något rekommenderar vi kontakt direkt
med styrelsen@foreningenphoenix.se
I lokalerna på Sandtorpsvägen kommer vi att erbjuda aktiviteter av olika slag; föredrag,
samtalsforum, kurser och kanske kulturella inslag.
Alla som stödjer initiativet är välkommen att bli medlem. Du blir medlem genom att skicka
ett meddelande till medlem@foreningenphoenix.se Medlemsavgiften 300 kr betalar du in
när du får ett svarsmeddelande från föreningen där kontodetaljer mm finns.
Välkommen som medlem, patient eller stöttepelare!
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