Kære Kollega
Du indbydes hermed til FHK´s efterårskursus og generalforsamling 15-16. september 2016
Emnet denne gang er funktionel neurologi.
Foredragsholder bliver Dr. Pedro Luis Rivera, DVM, VC, FACFN, DACVSMR
Pedro er fra Wisconsin, hvor han driver sin praksis. En praksis, der også byder på stor uddannelsesaktivitet i blandt
andet manuel behandling og neurologi.
Pedro har gennem en lang årrække uddannet veterinære kiropraktorer og var en af drivkræfterne, ved kiropraktik
uddannelsens start i Tyskland for en del år siden. Han har stor viden om neurologi og biomekanik, samt en enorm
videreuddannelses erfaring
Det lægges op til et spændende kursus, hvor koblingen mellem neurologi, biomekanik og manuel behandling indgående
behandles. Et kursus, der utvivlsomt vil være en øjenåbner for mange. Neurologiens betydning for vores patienters
funktionelle formåen vil indgående blive belyst, og der vil gives indsigt i, hvorfor manuel behandling kan være en
relevant behandlingsmetode.
Der vil være fokus på at deltagerne udstyres med kliniske teknikker, der kan tages med hjem og anvendes i praksis.
Følgende emner vil blive berørt.
1) Det temperomandibulære leds (TMJ) og Hyoids betydning for balance og ydeevne.
2) Halthed og biomekanik ved CCLR, neuro-anatomi og effekt af Veterinær spinal manuel terapi (VSMT) og
Kiropraktik.
3) Occiput og Atlas samt cervical og thoracal regionerne. Betydning og behandlingsteknik.
4) Hvordan kan viden om segmental, perifer og spinal neuro-anatomi forbedre vores patienters ydeevne?
5) Hvordan motor neuroner og patientens funktionsevne kan påvirkes via hjernestammen og cortex.
6) Multimodal behandling omfattende bl.a. ernæring, Laser og pulsed elekromagnetisk terapi (PEMF).
7) Ekstra emner hvis tiden tillader det
Vi mødes torsdag morgen kl. 09.30 til morgen kaffe, med kursusstart kl. 10.00, på Hindsgavl Slot 15-16. september
Der vil være mulighed for at præsentere et fagligt indlæg, og der er som udgangspunkt afsat 15 min. pr. indlæg.
Indlæg skal meddeles kassereren i forbindelse med tilmelding eller senest 1 september
Pris for hele kurset, inklusiv overnatning, forplejning og festmiddag er 4000 kr.
Som vedtaget på generalforsamlingen september 2015, vil de nye fagdyrlægestuderende også være velkomne på
FHK´s fremtidige kurser.
Tilmelding sker til kasserer Jens Martinus Andersen på mail: jmha@live.dk
Sidste frist for tilmelding er 20. august 2016. Tilmelding registreres ved betaling, via bankoverførsel til. Danske bank
1551 4845082804
Husk, - er du ikke allerede medlem af FHK, så er det blot at rette henvendelse til DDD vedrørende passivt eller aktivt
medlemskab. Hvis du som fagdyrlæge ikke er blevet regodkendt, kan du opnå passivt medlemsskab af FHK. Se mere
http://fagdyrlaegen.dk.
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