Avanceret
genoplivning
På dette 1-dags kursus træner vi effektiv genoplivning af den
voksne patient.
Kurset giver dig indsigt i dine egne kompetencer i forhold
til avanceret genoplivning, og styrker din evner til at handle
korrekt i situationen.

Deltagerantal: Maks 16
Undervisere:
Dit underviserteam består af
paramedicinere med stor erfaring
inden for emnet.
Varighed: 1 dag.

På kurset arbejder vi med korte teorisessioner
og masser af praktisk træning.
Du får indsigt i din egen viden og performance
i forhold til avanceret genoplivning.
På kurset arbejder vi med:
•
De nyeste guidelines ifølge ERC
•
Bedre selvindsigt: Hvordan udfører du
high-performance CPR
•
De reversible årsager til hjertestop
•
Precharge-algoritmen
•
Farmaka ved avanceret HLR
•
Stødbar / ikke-stødbar rytmer
•
IV / IO adgang til det vaskulære rum
•
Ventilation og avanceret luftvejshåndtering, herunder Larynxmaske, I-Gel og
LTS-D tube.
•
3-stack shock
•
Kommunikation og effektiv beslutningstagen
Træningen foregår på vores avancerede dukker,
hvor alle interventioner udføres i fuld skala - basal såvel som avanceret luftvejshåndtering, I.V,
I.O, og medicinindgift.

Praksisnær undervisning
Du og dine kollegers erfaringer indgår som en
naturlig del af undervisningen, der holdes så tæt
på din hverdag som muligt.
Praktiske øvelser, cases og erfaringsudveksling
understøtter løbende den teori, der kobles på.
DAPUC’s praksisnære tilgang gør, at du allerede
i løbet af dagen opnår fortrolighed med konkret
anvendelse af avanceret genoplivning.
Vi glæder os til at møde dig på kurset!

Dato og tidspunkt
Datoer i 2020: se dapuc.dk
Info og pris:
Priser i 2020: se dapuc.dk.
Alle kursister modtager fuld forplejning under kurset.
Kontakt:
Hvis du har spørgsmål, er du altid
velkommen til at kontakte
kursuskoordinator Anne Katrine
Valeur på 87 20 61 17 eller
akv@dapuc.dk.

Tilmelding:
Tilmelding på dapuc.dk.
Du er også velkommen til at kontakte
dapuc for tilmelding:
87 20 61 17 eller info@dapuc.dk.
Du har mulighed for at søge
kompetencefondene (3F og FOA) om
bevilling af kurset.
Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet, og
tilmeldingen er bindende jf. AMU lovgivningen.
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