AKTUELL KURS FRÅN EXPO MEDICA

TEMADAG

DERMATOLOGI
– en fortbildningsdag för
hudterapeuter

Stockholm 26 september, Göteborg 2 oktober 2019

Målgrupp: Hudterapeuter och andra speciellt intresserade

I samarbete med SHR arrangerar vi en fortbildningsdag för dig som är hudterapeut. Utbildningens innehåll är särskilt anpassat för
hudterapeuter och vår kursledare använder
många praktiska exempel och riktligt med
bilder.
Det är mycket viktigt att du som hudterapeut
känner igen olika typer av skador/tillstånd och
vet när de kräver läkarkontakt. Lika viktigt är
det att känna till när patienten kan använda
egenvård och vilka råd du då bör ge för be
handling samt förebyggande av nya skador.
Under denna heldag får du en grundlig genom
gång av vanliga och ovanliga hudåkommor
som du kan stöta på i din roll som hudtera
peut, och dom senaste rönen vad gäller
behandling samt en uppdatering och fördjup
ning av hudens anatomi. Vår kursledare delar
med sig av sina specialistkunskaper och
presenterar olika fall där vi diskuterar diagnos
och behandling.

Plats: centrala Stockholm 26 september,
centrala Göteborg 2 oktober 2019

Uppskatta
d föreläsare
:
Petra Kjell
man

Kom och få nya kunskaper samt möjlighet att
utbyta erfarenheter med kollegor och ställa
frågor till vår expert!
PROGRAM FÖR DAGEN
• Hudens struktur och funktion
• Det röda ansiktet – Rosacea och perioral
dermatit
• Det röda ansiktet – Acne, eksem och psoriasis
• Pigmenterade förändringar och melanom
• Icke pigmenterade tumörer och andra hud
utväxter

ARRANGERAS I
SAMARBETE MED

Välkommen till en uppdaterings- och
fördjupningsdag om dermatologiska dilemman.

Tid: 09.30–16.00
Pris: 3 200 kronor exkl moms.
Föreläsare: Petra Kjellman Leg.läk., Spec dermato
logi, M.D, Ph.D på Diagnostiskt Centrum Hud.
I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagskaffe,
lunch och kursdokumentation. Efter kursen
utfärdas intyg.

!
Anmäl dig idag på
www.expomedica.se

– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!

B
Avsändare:
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

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

Jag anmäler mig till: Temadag dermatologi för hudterapeuter
Stockholm 26 september 2019, 3 200 kronor exkl moms.
Göteborg 2 oktober 2019, 3 200 kronor exkl moms.

!

Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se
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DELTAGARUPPGIFTER

Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

Titel/yrke

E-post

E-post

Specialkost eller övrig information

Specialkost eller övrig information

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

