Reumatologi i kiropraktorpraksis – RA, SpA, PsA, SLE og alle de andre

Reumatologi i kiropraktorpraksis er for dig, som vil
opdateres på de hyppigste og de mere sjældne
reumatiske tilstande med relevans for kiroprak
torer. Du vil komme rundt om reumatologien både
i primær- og sekundærsektoren.

MÅL:
Du vil opnå viden om de relevante reumatologiske sygdomme
samt hvordan disse erkendes og håndteres i kiropraktor
praksis.

INDHOLD:
På kurset vil du blive undervist i diagnostik og behandling
af gigtsygdomme, både medicinsk behandling og også den
konservative behandling.
Fokus vil blive på hvilke symptomer, der kan forekomme fra
bevægeapparatet, og hvilken relevans det har for kiropraktoren samt inputs til, hvordan man som kiropraktor kan hjælpe
disse patienter.
Undervisningen vil bl.a. komme ind på de hyppigste reumatologiske lidelser såsom reumatoid artrit, Mb. Bechterew, psoriasisgigt, muskelgigt, krystalgigt, septisk artrit og reaktiv gigt.
De mindre hyppige - børnegigt, vaskulitis, lupus, Sjögrens og
fibromyalgi - vil også blive berørt.
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UNDERVISER:

FAKTA

Martin Mørk Hansen, læge og kiropraktor, reservelæge
Reumatologisk Afdeling C, OUH.
Uddannet kiropraktor 2013. Har arbejdet som kiropraktor
i København og Odense.
Uddannet læge i 2018 fra SDU. Martin har arbejdet på
akutafdelinger i Slagelse og Odense samt i almen praksis i
Korsør og Langeskov. Aktuelt er han reservelæge på
Reumatologisk Afdeling, OUH.
Martin altid haft interesse for bevægeapparatets differentialdiagnostik herunder særligt de reumatologiske og intern
medicinske differentialdiagnoser.

SPROG

Dansk

UNDERVISERE	Martin Mørk Hansen
Evt. medunderviser
KURSUSLEDER

Andreas Tøllner Christensen

FORM

Foredrag

DATO OG TID	Lørdag den 15. august 2020 kl. 9.00–17.00
Søndag den 16. august 2020 kl. 9.00-17.00
STED	ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C
INDKVARTERING	Hotel ODEON
Odeons Kvarter 11
5000 Odense C

Martin Mørk
Hansen

PRIS (pr. person)	Kursus DKK 4.400,Kursusprisen er inkl. forplejning
i løbet af dagen.
Enkeltværelse DKK 1.075,Dobbeltværelse pr. pers. DKK 688,Middag inkl. vin og kaffe DKK 725,TILMELDING

Senest fredag den 10. juli 2020

KOMPENSATION	Kurset udløser IKKE kompensation
REGISTRERING
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Kurset registreres i kategorien:
Diagnostik: 16 timer

