EN KURS FRÅN EXPO MEDICA

Kurs i

Barnortopedi för
skolsköterskor
Örebro 21 april 2020

Varför går barnet inåt med fötterna?
Blir man invalidiserad av platta fötter?
Hur undersöker jag en skoliosrygg?
När skall jag remittera vidare?
När skall jag skicka barnet vidare pga ont i
höften?
Skall jag skicka barnet till akuten?
Skolsköterskorna möter dagligen frågor som rör
barnortopediska problem. Föräldrar och idrottslärare oroar sig och frågar skolhälsovården om
råd. Är barnets besvär farligt? Kommer barnet
behöva vila från sina aktiviteter? Behöver barnet
utredas via husläkaren eller skickas till specialist?
Ska barnet ha hiss intyg för sina knäsmärtor?
Hur undersöker jag ryggen? Det finns mängder
med frågor som kommer upp inom skolhälsovården. Dr Lennart Sandberg har arbetat som
Sveriges enda barnortoped i öppenvård de
senaste 18 åren och driver nu Barnortopediskt
Centrum i Stockholm.
Kursen är upplagd som en lärorik endagskurs
med både teoretisk föreläsning, fallbeskrivningar,
demonstration av undersökningsteknik samt

filmer som visar typiska rörelsemönster. Det ges
utrymme för frågor och diskussioner. Dr Sandberg är en mycket uppskattad föreläsare som
sedan 15 år regelbundet förläser på till Allmänläkare forum, ST-utbildningar och vidareutbildningar för skolhälsovården m.fl.
Kursdeltagarna erhåller kursbevis och ett
exemplar av Dr Sandbergs bok Barnortopedi i
öppenvård.
Tillstånd som kommer diskuteras är bland
annat:
• Ben och fotutveckling
• Benställningar
• Går inåt och utåt.
• Onda fötter
• Plattfothet
• Sneda tår
• Knä sjukdomar
• Höftsjukdomar
• Barnolycksfall

Sagt av tidigare deltagare
”Mycket givande och inspirerande kurs” Skolsköterska

Plats & datum: Centrala Örebro 21 april 2020.

”Precis vad vi behövde och efterfrågat” Skolsköterska

Tid: 09.30–16.00

”Superbra, trevlig och inspirerande” Skolsköterska

Pris: 2 495 kronor exkl moms.
Föreläsare: Lennart Sandberg barnortoped,
specialist i ortopedi och kirurgi
I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagskaffe,
lunch och kursdokumentation och boken Barn
ortopedi i öppenvården. Efter kursen utfärdas intyg.

!
Anmäl dig idag på
www.expomedica.se

– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!

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

Jag anmäler mig till: Barnortopedi för skolsköterskor

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

Centrala Örebro 21 april 2020, 2 495 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

