N YA T I L L FÄ L L E N F Ö R U P P S K AT TA D K U R S
Uppdaterad tvådagars

DIABETESUTBILDNING
Speciellt framtagen för fotterapeuter
Göteborg 25–26 september 2021

Boka tidigterbjudande! 4 750:vid bokning före
1 augusti 2021

Målgrupp: fotterapeuter och andra speciellt
intresserade

Under två dagar kommer vi att ge en generell
och djup genomgång av diabetessjukdomen och
dess behandling. Sjukvården kan i vissa fall
ställa krav på fördjupade kunskaper i detta
ämne. Därför kan det vara klokt att gå denna
kurs.
Vi kommer bland annat att titta på diabetes typ 1
och typ 2, akuta och sena komplikationer och
kostbehandling för att senare styra in på de
nedre extremiteterna där vi tittar närmare på
indikationerna för medicinsk fotvård, grunderna
om sår och sårbehandling, uppkomst och
behandling av fotsår på grund av diabetes.
Föreläsningarna kommer att ledas av Sveriges
klart ledande expert på diabetesfötter, Dr Jan
Apelqvist, överläkare vid Diabetescentrum i
Malmö. Jan har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt fötter.
Diabetes mellitus är en av världens vanligaste
och snabbast ökande kroniska sjukdomar.
Prevalensen av diabetes är starkt åldersberoende
och i 80-årsåldern har närmare var femte individ
diabetes. I Sverige räknar man med att ca
300 000 personer har den vanligaste formen –
typ 2-diabetes. Här har fotvårdsterapeuten en
viktig roll både innan och framför allt efter en

Plats: centrala Göteborg 25–26 september 2021
Tid: 10.00–16.00
Pris: 5 250 kronor. Boka-tidigt-pris 4 750 kronor före
1 augusti. Max antal deltagare på denna kurs är 30
personer så passa på att boka redan idag för att vara
säker på att få en plats. Alla priser exkl. moms.
Föreläsare: Jan Apelqvist – överläkare
vid Diabetesfotcentrum.
I kursavgiften ingår: för- och
eftermiddagskaffe, lunch och
kursdokumentation. Efter kursen
utfärdas intyg.

konstaterad diabetes. Vi vill med dessa dagar ge
en fördjupad kunskap om diabetes generellt men
också specifikt, direkt kopplat till din yrkesroll.
U R K U R S I N N E H Å L L E T:
DAG 1 10.00–16.00 morgonfika från 09.30
• Introduktion presentation kursupplägg,
praktiska frågor
• Diabetessjukdomen och dess behandling inkl.
kost.
• Diabetes typ 1 och 2
• Komplikationer akuta och sena
• Indikationer för medicinsk fotvård
DAG 2 10.00–16.00 morgonfika från 09.30
• Fotsår p.g.a diabetes, uppkomst, behandling
• Grundläggande om sår och sårbehandling
• Diabetesfoten ur ett biomekaniskt perspektiv
• Problemfot

Välkommen till en denna aktuella kursdag.

Sagt av tidigare deltagare
”otroligt bra föreläsare och intressant
föredrag”
”bra grunduppdatering och många
tillfällen att ställa frågor”
”informativ kurs med mycket kunskap
att applicera på den egna verksamheten”

!
Anmäl dig idag på
www.expomedica.se

– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!

Avsändare:
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

Jag anmäler mig till: Upptaderad tvådagars diabetesutbildning

I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och
eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas
intyg. Alla priser är exklusive moms.

centrala Göteborg 25–26 september 2021, 5 250 kronor exkl moms.
Jag bokar före 1 augusti och betalar 4 750 kronor exkl moms.

!

Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se
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FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö
Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören organiserar
utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga
medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll.
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina
kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för
att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

