Lider dit barn af

EMETOFOBI

– angst for sygdom og opkast

Så er det ikke sikkert du ved det – emetofobi er en udbredt men overset lidelse!

FOREDRAG
Torsdag d. 15. september kl. 16-20
Byens Hus i Roskilde
Med Rob Kelly (UK) - om emetofobi
Foredraget er gratis og for alle interesserede
Tilmelding: Send mail til info@cool-kids.dk

Emma er 11 år. Alle steder hun er, er hun meget opmærksom
på folk omkring hende – især på om nogen viser tegn på at de
fejler noget, er syge eller dårlige. Derfor har hun svært ved at
være steder med mange mennesker. Hun vil ikke med i
biografen eller på restaurant og har også svært ved at være med
klassen på tur. I det hele taget er hun ikke meget for at køre
nogle steder hverken i bil, tog eller bus, da hun er bange for at
blive dårlig og kaste op. Hun bruger ikke offentlige toiletter,
heller ikke på skolen, og hun har svært ved både at spise og
drikke andre steder end derhjemme.
Emma har emetofobi – men det er ikke sikkert at hverken
hende selv, forældrene eller de behandlere de opsøger ved
det… Emetofobi er nemlig en udbredt, men overset og for
mange ukendt lidelse.
I Cool Kids Børne- og ungdomspsykologisk klinik har vi
lavet Cool Kids gruppeforløb for børn og unge med angst i
flere år og vi har opdaget, at der i stort set hver eneste af
de efterhånden mange gruppeforløb, vi har haft, er en eller
2 børn der er bange for sygdom og opkast i en sådan grad,
at det er pinefuldt for dem selv og griber forstyrrende ind i
familiens liv.
Vi har derfor inviteret Rob Kelly (UK), som har udviklet et
effektivt behandlingsprogram og har mere end 25 års
erfaring i behandling af emetofobi til Danmark, fordi vi
gerne vil blive bedre til at forstå og behandle denne lidelse.
Foredraget arrangeres af cand. psych. Søren Benedikt
Pedersen sammen med Heidi Lollike Lund, forældre til barn
med emetofobi.

Alle er velkommen til foredraget!
Tilmelding: Send en mail til info@cool-kids.dk

