EXPO MEDICA – TEMADAG

Födoämnesallergier
och eksem hos barn
– vad kan vi göra på BVC?
Stockholm 12 november 2020
Målgrupp: BVC-läkare, BVC-sköterskor och skol
sköterskor. Andra speciellt intresserade är också
välkomna till denna dag.

Eksem och födoämnesallergier är vanligt hos
förskolebarn och BVC är ofta den första
instansen som föräldrarna vänder sig till med
frågor och behandlingsråd. Goda grundkunskaper är viktiga både för att kunna ge bra råd
till föräldrarna och sköta de enklare fallen på
BVC men också för att kunna selektera de barn
som bör utredas vidare av barnspecialist.

bör handläggas inom BVC, vårdcentral respek
tive hos barnspecialist.

Syftet med kursen är att ge en förståelse för
uppkomstmekanismen bakom eksem samt
kopplingen till födoämnesallergier och andra
omgivningsfaktorer. Vi kommer också att
poängtera vikten av ett väl fungerande teamar
bete för att lyckas med behandlingen.

• Eksem – när ska man misstänka en allergi?

Under kursen kommer vi att gå igenom
allergiska manifestationer hos barn i olika
åldrar och när man bör misstänka en allergi. Vi
kommer också att diskutera om man ska
introducera födoämnen tidigt eller vänta samt
om pälsdjur är bra eller inte.
Vidare kommer vi att diskutera vilka barn som

Datum & plats: centrala Stockholm 12 november
2020
Tid: 09.00–16.00
Pris: 2 600 kronor exkl moms.
Föreläsare: Ana Guerra Andersson, överläkare, barnoch ungdomsmedicinska mottagningen, Karlskoga
lasarett.
I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagskaffe,
lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas
intyg.

Under dagen kommer vi bland annat att
fördjupa oss i:
• Den allergiska marschen hos barn
• Eksem – en kort bakgrund
• De vanligaste födoämnesallergierna under
småbarnsåren
• Vad gör man vid allvarliga födoämnes
allergiska reaktioner – anafylaxi
• Behandlingsstrategier
• Vilka förebyggande råd kan vi ge idag
• Vårdnivåer
• Patientfall

Välkommen till en givande temadag.

NÅGRA OMDÖMEN FRÅN TIDIGARE DELTAGARE:
”Bra och överskådligt” Sjuksköterska BVC
”Jättebra – praktisk och teoretisk på bra nivå” Sjuksköterska BVC
”Omfattande och gav svar på mina frågor” Distriktssköterska

!
Anmäl dig idag på
www.expomedica.se

– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!

Jag anmäler mig till: Födoämnesallergier och eksem hos barn.

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

Centrala Stockholm 12 november 2020, 2 600 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

