Årsmødet 2010

"Rundt om øvelsesbehandling"  to spændende introduktionsdage

Kursusafgift:
Deltagelse alene i lørdagens workshops inkl. en let frokost er gratis for alle.
For deltagelse kun fredag kl. 09 18 inkl. frokost opkræves 1800 kr. i mødegebyr. (FYAM og Yngre Reumatologer dog 1000 kr.).
For deltagelse begge dage inkl. frokost fredag og lørdag samt festmiddag/musik fredag aften og overnatning i enkeltværelse på
Comwell Kolding opkræves i alt 3.600 kr. (FYAM og Yngre Reumatologer dog 2.000 kr.).
Der søges tilskud for én dag i Efteruddannelsesfonden. Det er muligt mod betaling at deltage i festmiddagen fredag aften og overnatte
på Comwell Kolding til reduceret pris (se mere på DSMM’s hjemmeside www.dsmm.org).
Tilmeld dig via DSMM’s hjemmeside www.dsmm.org eller skriftligt eller mail til:
Læge Karen Goss, Espelunden 31, 8300 Odder.
EMAIL: goss(at)dadlnet.dk.
Tilmelding snarest muligt og senest den 24. september 2010 med angivelse af dine ønsker mht. overnatning, festmiddag mv.
Deltagerne optages efter ”først til mølle”.

Billeder fra årsmødet

”Rundt om øvelsesbehandling”
To spændende introduktionsdage
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin inviterer praktiserende læger, reumatologer,
FYAM, yngre reumatologer og andre læger med interesse for muskuloskeletal medicin til:

Årsmødet 2010

den 12. – 13. november på Hotel Comwell Kolding

Program fredag den 12. november
09.00 – 09.30		Ankomst og registrering
09.30 – 09.45		Velkomst og praktiske oplysninger
09.45 – 10.00		Sygehistorien: En vanskelig skulderpatient!
10.00 – 11.00		Anatomical and neurophysical basics of pain perception
and pain transformation (Dr. Hermann Locher, MD, Tyskland)
11.00 – 11.15		Pause
11.15 – 12.00		Pain analysis and the clinical consequences based on neuroscientific knowledge (Dr. Hermann Locher, MD, Tyskland)
12.00 – 12.30		Patient-case præsentation af skulderpatient og øvelser
(Speciallæge i Almen medicin, Gerd Lyng og s peciallæge
i Reumatologi, Palle Holck)
12.30 – 13.30		Frokost
13.30 – 14.15		Motion – Hvorfor? Hvordan? (Speciallæge i Almen medicin,
Leif Skive)
14.15 – 15.00		Skuldersyndromer og skulderøvelser (Speciallæge i
Almen medicin, Gerd Lyng og speciallæge i Reumatologi,
Palle Holck)
15.00 – 15.30		Pause

15.45 – 16.30		Videnskabelig dokumentation af effekten af
øvelsesbehandling og træning (Speciallæge i
Almen medicin, Leif Skive)
16.30 – 17.00		Sygehistorien: En vanskelig skulderpatient! Hvordan gik det?
19.00		 Festmiddag og dans med orkesteret ’Locomotion’
Program lørdag den 13. november
DSMM’s kursustilbud i parallelle workshops. Forskellige
behandlings-koncepter introduceres kort i teori og i praksis.
09.00 - 10.45 Parallelle workshops:
1.
2.
3.
4.

Basiskursus (“Grundlæggende teknikker”)
Muskel Energi Teknik (MET)
Nålekursus (Blokader, intramuskulær stimulation, akupunktur etc.)
Øvelsesbehandling (Muskulær diagnostik og b
 ehandling)

10.45 - 11.15		 Pause m. kaffe etc.
11.15 - 13.00		Parallelle workshops (Gentagelse af ovenstående)

Deltagelse alene i lørdagens workshops inkl. en let frokost er gratis for alle. For deltagelse kun fredag kl. 09 -18 inkl. frokost opkræves 1800 kr. i mødegebyr. (FYAM og Yngre Reumatologer dog 1000 kr.). For deltagelse begge dage inkl. frokost fredag og lørdag samt festmiddag/musik fredag aften og overnatning i enkeltværelse på Comwell Kolding opkræves i
alt 3.600 kr. (FYAM og Yngre Reumatologer dog 2.000 kr.). Der søges tilskud for én dag i Efteruddannelsesfonden. Det er muligt mod betaling at deltage i festmiddagen fredag aften
og overnatte på Comwell Kolding til reduceret pris (se mere på DSMM’s hjemmeside www.dsmm.org). Tilmeld dig via DSMM’s hjemmeside www.dsmm.org eller skriftligt eller mail til:
Læge Karen Goss, Espelunden 31, 8300 Odder. EMAIL: goss@dadlnet.dk. Tilmelding snarest muligt og senest den 24. september 2010. Deltagerne optages efter ”først til mølle”.

