Traumatologi
Håndtering af TRAUMEPATIENTEN kræver viden, færdigheder samt bevidsthed om såvel fysiologi og patofysiologi. På
dette kursus vil du lære at anvende M-ABCDE algoritmen og
de behandlingstiltag, der præhospitalt kræves til at håndtere
den traumatisk skadede patient. Endvidere vil du blive udfordret i at udføre TRIAGE ved større MCI hændelser.
Flere af Dapuc’s kursister har givet udtryk
for, at de ønsker at være bedre klædt på til
at håndtere traumepatienter. Dapuc har
derfor udviklet et 3-dages traumatologi
kursus målrettet alle personalegrupper
med præhospitale funktioner, der ønsker
at opnå en bedre faglig ballast til sikker
håndtering af disse situationer.
På kurset vil du lære grundlæggende mere
om tilgangen til traumepatienten samt
patofysiologien bag. Bl.a.:
•
Anvendelse af M-ABCDE algortimen
•
Blødningskontrol
•
Thoraxtraumer
•
Abdominaltraumer
•
Hovedtraumer
•
Spinaltraumer
•
Immobilisering efter de nye kliniske
retningslinier
•
Triage ved MCI ( Mass Casualty
Incidents)
•
Kredsløbsshock og væsketerapi
Alle de gennemgåede elementer vil tage
udgangspunkt i anvendelsen af primær og
sekundærpatientgennemgang,samtkorrekt
brug af M-ABCDE.
Vores tilgang tager udgangspunkt i principperne fra både ITLS og PHTLS

Mere om undervisningen
Dit underviserteam vil bestå af tre erfarne
paramedicinere som alle er uddannede
instruktører, samt har en bred erfaring fra
”real life”-praksis. Alle undervisere er uddannede simulationsinstruktører og besidder en
stor erfaring med såvel teori som praksisnær
undervisning.
Undervisningen er tilrettelagt, så du som
kursist skal deltage aktivt og vil blive udfordret på såvel viden samt færdigheder. Derfor
anbefaler Dapuc, at du under kurset har
praktisk tøj på, der kan tåle at blive beskidt.
Kurset har stor fokus på, at vi i fællesskab
sikrer det størst mulige udbytte for den
enkelte.
Praktisk information
Der ydes fuld forplejning under hele kurset.
Kurset afholdes ved DAPUC, Høgevej 4,
8600 Silkeborg.
Der udsendes materiale 14 dage før kursusstart. Der er gratis wifi på skolen
Vi Tilmelding:
glæder os til at møde dig på kurset!
Kontakt dapuc for tilmelding på tlf. nr.:
8720 6117 eller mail info@dapuc.dk

Målgruppe:
Allepersonalegruppermedpræhospitale funktioner
Deltagerantal: min. 18
Undervisere: Dit underviserteam
vil bestå af tre erfarne paramedicinere, som alle er uddannede
instruktører, samt har en bred
erfaring fra ”real life”-praksis.
Tid: Kurset forløber over 3 dage.
Afvikles i 2019 i uge 44 (29. - 31.
oktober) i tidrummet kl. 08.00-16.00.
Info og pris:

Alle kursister modtager fuld forplejning på alle kursets dage.
Der er IKKE hotelophold inkluderet i
prisen!!
Samlet deltagerbetaling pr. person kr.
5.995 ,- ekskl. moms.

Kontakt: Har du spørgsmål er du
altid velkommen til at kontakte
dapuc på tlf. 8720 6117 eller mail
info@dapuc.dk

Læs mere om DAPUC på
www.dapuc.dk
Følg os på Facebook

dapuc
dansk præhospital uddannelsescenter

Du har mulighed for at søge kompetencefondene (3F og FOA) om bevilling af
kurset.
Pladserne fordeles efter først-til-mølle
princippet.

Høgevej 4
8600 Silkeborg
Tlf.: 8720 6117
info@dapuc.dk
www.dapuc.dk

