INBJUDAN
Bröstprotes-seminarium

Camp Scandinavia bjuder in till ett seminarium
för dig som provar ut bröstproteser.

1 november 2017
på Sophiahemmet

Inbjudan
Camp Scandinavia bjuder in till ett inspirerande och lärorikt seminarium som riktar sig till dig som arbetar
med utprovning av bröstproteser. Dagen kommer att bjuda på intressanta föreläsningar som du med all
sannolikhet kommer att ha med dig vid mötet med den bröstcancerdrabbade kvinnan och i ditt arbete
med att ge bästa möjliga bröstprotesutprovning.
Dagen kommer också att innefatta en praktisk workshop där Barbara Buisset, en mycket erfaren
bröstprotesutprovare från Tyskland, undervisar och ger dig massor med tips. Alla deltagare får prova ut
bröstproteser under handledning på modeller som är bröstopererade.
Seminariet riktar sig till utprovare av bröstproteser.
Seminariet kommer att hållas på Sophiahemmet, Oscarssalen, Hus C, Valhallavägen 91, Stockholm

Program

Föreläsare
Carolina Welin, Dipl. Psykosyntesterapeut
och Coach
Carolina arbetar med hälsa och rehab, leder återhämtningsprogram och retreater samt har individuell
mottagning i Stockholm.
Pia Stenberg, Onkologsjuksköterska
Pia arbetar sedan 15 år som kontaktsjuksköterska
på onkologiska kliniken på Gävle sjukhus. Hon blev
utsedd till årets bröstsjuksköterska 2014.
Barbara Buisset, American Breast Care
Barbara är mycket erfaren inom bröstprotesområdet.
Hon är utbildad sjuksköterska och är väl förtrogen
med vad forskningen betyder för den bröstcancerdrabbade kvinnan. Barbara har mer än 30 års
erfarenhet av att prova ut bröstproteser och behå till
den opererade kvinnan. Hon utbildar utprovare över
hela världen.

Anmälan
OBS - Anmälan görs senast den 16 oktober på
Camp Scandinavias hemsida*;
www.camp.se/seminarium
För mer information kontakta:
Eva Peterson Tel: 042-254445, 070-4505095,
E-mail: eva.peterson@camp.se

09.00 - 09.15

Registrering

09.15 - 10.15

Pia Stenberg
Lymfödem och seromansamlingar i 		
operationsområdet
Hur behandlar vi det på kort
och på lång sikt?

10.15 - 10.30

Kaffe

10.30 - 12.00

Carolina Welin
Livsomställning efter bröstcancer
Kroppen förändras, utseende
förändras och det är en stor sorg
att hantera, många gånger en
existentiell kris som är osynlig för dem
runt omkring.

12.00 - 12.30

Lunch

12.30 - 16.00

Barbara Buisset
Workshop Bröstprotesutprovning,
Vi arbetar i grupper under handledning.

16.00 - 16.15

Avslutning

Seminariet är kostnadsfritt. Ev kostnader för resa
och logi betalas av resp deltagare.
*Denna inbjudan har även skickats till din Verksamhetschef eller liknande
för godkännande av deltagande på seminariet.

