ST-läkare i ortopedi?
V35. Save the date!
Inför ortopediveckan i Karlstad vänder vi oss speciellt till dig som ST-läkare inom ortopedi.
Med kurs i hela delmål 11 samt riktade instruktionskurser som tar upp lårbensfrakturer,
underbensfrakturer samt barnfrakturer, hoppas vi att du som ST-läkare ska känna dig lite extra
välkommen till årets ortopedivecka.
Instruktionskurserna inom respektive område går även att kombinera med specifika föreläsningar
under veckans vetenskapliga program och ger då ett intyg som kan komplettera din
utbildningsportfölj på vägen mot färdig specialist.
Anmälan via: ortopediveckan.se som öppnar i Mars 2018 med utförligt program och föreläsare.
Delmål 11:
”Att kunna handlägga metabola och cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt
att kunna handlägga muskuloskeletala infektionstillstånd”. Kursen avslutas med examination.
Måndag 27 aug kl 13:00-18:00
- Intro, Benbiologi, osteoporos riskfaktorer och farmakologisk behandling.
- Diabetes – allmänt, farmakologisk behandling, komplikationer (neuropati), sårbehandling, charcot.
- Arterioskleros – komplikationer och kritisk ischemi.
- Amputationer.
Onsdag 29 Aug 08:00-11:45
- Frakturprevention.
- Infektioner i skelett, leder, senor och mjukdelar.
Del inom delmål 5
”Skador och infektiösa tillstånd i rörelseapparaten hos barn. Den innehåller även olika alternativ
avseende kirurgiska och icke kirurgiska behandlingar för specifika skador hos barn inkl. workshop
-gips som behandlar barn samt tillämpade barnanestesiologiska procedurer”.
Tisdag 28 Aug 08:00-12:00: Instruktionskurs rörbensfrakturer barn inkl. workshop TEN-spik.
Onsdag 29 Aug 13:00-14:30: Osteomyelit/septisk artrit, Procedursmärtlindring och perifera
nervblockader
Fredag 31 Aug 08:00-09:30: Svensk barnortopedisk förening; ”Det svullna barnknäet”.

Instruktionskurser:
Riktar sig till dig som ST-läkare eller tidig specialist men passar naturligtvis även bra som uppdatering
för äldre kollegor inom respektive område.
”Skademekanism, frakturklassifiering, associerade skador och indikationer för olika metoder.
Avskalade och rakt på hardcore-kurser med mycket praktiska tips, hands-on och workshops.”
Måndag 27 Aug 13:00-18:00
-

Underbensfrakturer. Tibiakondyl- , diafysära- samt distala tibiafrakturer. Spik- och plattor.
Föreläsningar samt workshop. För ST finns möjligheten att kombinera riktade föreläsningar
under veckans vetenskapliga program vilket ger ett kursintyg inom delmål C3 och C4.

Tisdag 28 Aug 08:00-12:00
-

Lårbensfrakturer. Focus på diafysära frakturer lämpliga för märgspik. Föreläsningar och
workshop. För ST finns möjligheten att kombinera riktade föreläsningar under veckans
vetenskapliga program vilket ger ett kursintyg inom delmål C3 och C4.

Eller:
-

Rörbensfrakturer hos barn. Fokus på frakturer lämpliga för TEN-spikning. Föreläsningar och
workshop. För ST finns möjligheten att kombinera enligt ovan för kursintyg inom delmål C5.

Varmt välkommen till Karlstad V35!

