
 
Chers Confrères, 

L’ABEFORCAL (Association belge de formation médicale continue en allergologie), en collaboration avec le RAV (Réseau 

d’Allergo-vigilance), organise en 2022 une série de webinaires axés sur la formation en allergologie et les dernières mises à 

jour, tant pour l’enfant que pour l’adulte. 

Les maladies allergiques touchant différents systèmes, leur prise en charge optimale nécessite une actualisation régulière des 

connaissances de chacun et une étroite collaboration entre les médecins de différentes spécialités : médecins généralistes, 

pédiatres, pneumologues,  gastroentérologues, dermatologues, ORL… 

C’est pourquoi, votre rôle est primordial et nous vous invitons à participer nombreux à ces webinaires qui vous 

donneront l'occasion de poser vos questions en temps réel. 

En pratique, chaque sujet sera présenté 2 fois afin de permettre à chacun de participer selon ses disponibilités. La participation 

est limitée à 500 personnes et se fera par ordre d’arrivée. Chaque webinaire est ouvert à tous mais le public cible sera précisé. 

Les réunions seront accréditées.  

Vous trouverez ci-dessous le programme de notre première réunion. Bloquez dores et déjà cette date dans votre agenda.  

Nous vous prions de vous connecter au link quelques 10 minutes avant le début de la session et de soumettre vos 

questions sur le chat tout au long de la séance .  

Nous nous réjouissons déjà à l’idée de vous y retrouver nombreux ! 

Les équipes ABEFORCAL et RAV  

 

Premier webinaire de l’ABEFORCAL 

Prévention de l'allergie alimentaire à l'âge pédiatrique 

LUNDI 9 mai 2022 (19H - 20H15)   
                                 

                                                                     Link pour participer à la réunion Zoom 
                              https://us02web.zoom.us/j/81776518209?pwd=RUhtQXIxZjZyZHdiay9vT2FzeXdtQT09 

 

                                                                              ID de réunion : 817 7651 8209 

 

                                                                                   Code secret : 412990 

  

       Modérateur : 

 Professeur  Françoise Smets-Pédiatre Gastro-entérologue aux  
               Cliniques universitaires Saint-Luc -UCLouvain  BRUXELLES 

       Orateurs :   

 Docteur Dominique Sabouraud Pédiatre-Allergologue au CHU REIMS 
 Docteur Elena Bradatan-Pédiatre Pneumo-allergologue au CHRSM NAMUR  

     Public cible : pédiatres, médecins généralistes, gastro-entérologues pédiatriques, médecins en formation 
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