DEN SELSKABELIGE SIDE

Pædiatridagen
kom vidt omkring
Tredje lørdag i januar har i en årrække været dagen,
hvor Børnefokusgruppen under DSKKB har sin årlige
videndelingsdag.

Af kiropraktor Charlotte Riber,
Svendborg

En usædvanlig case:
3-årig dreng trivedes ikke, tog ikke på,
voksede ikke passende. Forældrene
havde konsulteret mange behandlere
og været på sygehuset til udredning.
Kiropraktor Ingeborg Graae
Rasmussen bemærkede drengens
bøjede ben, som sammen med andre
observationer vakte mistanke om
engelsk syge. Hun kontaktede Vejle
sygehus og fik foretaget de fornødne
prøver, som fastslog udpræget Dvitaminmangel. Idag, 10 år efter,
bliver patienten undersøgt med ca.
halve års intervaller, bl.a. for følger af
uhensigtsmæssig fod- og benstilling,
som vitaminmanglen har bevirket pga.
indvirkning på knoglemassen.
Casen er et eksempel på, hvordan
kiropraktoren har en vigtig funktion
som patientens tovholder, der også til
tider skal sørge for, at det rette tværfaglige samarbejde kommer i stand.
Den minder også om, at D-vitaminmangel bør huskes som mulig årsag til
især smerter i ben og bækken.
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I år var der sat alt ind på at
lave et godt og varieret program med
vores egne kollegaer. Og jeg må ganske ublu sige, at det var stor succes,
da 44 børneinteresserede kiropraktorer mødtes 16. januar på Syddansk
Universitet. Sjældent har jeg været på
en kursusdag, hvor jeg har lært så
meget, som jeg direkte kunne tage
med hjem og bruge om mandagen!
Om formiddagen forelagde 3 kolleger cases, som de præsenterede
sig ved første konsultation, hvorefter
vi i grupper diskuterede, hvad vi ville
foretage os, foreslå af undersøgelse,
tale med forældrene om osv. Casene
blev derefter enkeltvis gennemgået
i plenum af en gruppe ad gangen,
hvorefter vi diskuterede forskellige
muligheder. Bagefter fik vi at vide,
hvad der faktisk var sket, og hvordan
det var gået børnene.
Vi kom omkring hovedpine hos en
sportsdreng, som skulle have trænet
sit samsyn, et tilfælde af den psykologiske diagnose ADD samt usædvanlig vitaminmangel – se boksen.
Tak til Ingeborg Grae Rasmussen,
Birgitte Holt og Tina Hein, som medbragte de pågældende cases.
Efter casene blev den nye anam-

nese og objektive undersøgelse for
større børn kort gennemgået. Den
bliver lagt på DKF Forum, så snart
arbejdsgruppen har indarbejdet
kommentarer fra deltagerne.
Resten af dagen gik med workshops, hvor 4 kolleger viste inspirerende behandlingsmetoder – se billederne. Stor tak til workshopkiropraktorerne for entusiasmen - også fjerde
gang de havde en gruppe igennem.
Vi glæder os til næste år, hvor et
af emnerne bliver ”den vanskelige
børnepatient.”
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