Det inviteres herved til kurs i

”HEMOSTATISK NØDKIRURGI”

5.11. -6.11. 2020
Praktisk teamtrening i skadebegrensende kirurgiske teknikker.
Sted: Haukeland universitetssjukehus, Bergen.

Haukeland universitetssjukehus, Bergen.
5.11. - 6.11. 2020

Hensikten med dette kurset er å trene hele kirurgiske team i de såkalte ”Damage Control”
teknikkene for å stanse livstruende indre blødninger hos traumepasienter.
Kurset er et to-dagers kurs og består av praktisk trening av skadebegrensende teknikker på gris.
Noen av øvelsene blir holdt ved Avdeling for patologi hvis mulig.
Kurset inneholder også en teoretisk del for å få et mer komplett kurs. Her gjennomgås også
bakgrunnen for prinsippene for ”Damage Control Surgery / Resuscitation”.
Vi vektlegger beslutningsprosessen og samarbeid mellom kirurg, operasjonssykepleier og
anestesipersonalet.
Kurset er godkjent som valgfritt kurs med 15 timer i spesialitetene: Generell kirurgi,
Anestesiologi, Ortopedi, Thoraxkirurgi og Urologi.
Karkirurgi er godkjent med 6 timer som valgfritt kurs.
Det er søkt NSF om godkjenning av totalt 15 timer som meritterende for godkjenning til klinisk
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
Team: Hvert team består av 6 – 9 personer etter følgende sammensetning:
3 kirurger (Min 1,5 års erfaring som kirurg),
1 anestesilege, 1(+1) anestesisykepleier og 2 (+1) operasjonssykepleiere.
Hvert team får trene på 2 griser.
Teoretisk undervisning vil inneholde
 Beslutningsprosessen (indikasjonsstillinger/alternativer)
 Forberedelser (utstyr/avdekning/varmekonservering/mental forberedning)
 Prinsipper for anestesi
 Teamarbeid og kommunikasjon
Teknikker som skal øves








Pakking av blødninger i abdomen
Stabilisering av sirkulasjonen ved avklemming av aorta
Thoracotomi-teknikker og isolering av skader i bronchialtreet og lunger
Sutur av skader i hjerte
Ekstraperitoneal pakking av blødninger ved bekkenfrakturer
Forskjellige tilganger ved traumer
Nødtracheostomi

Det er også meningen at hele teamet skal trenes opp i samarbeid under slike kritiske situasjoner,
slik at kommunikasjonen mellom anestesi og det operative personellet fungerer optimalt.

Kursavgift
Kursavgiften er kr 60 000 for hele teamet.
Det serveres lunsj begge dager samt enkel pausemat for øvrig.
Boken ”Manual of Definitive Surgical Trauma Care” er kursets faglitteratur og deles ut etter
bindende påmelding til legene i teamet.
Påmeldingsfrist
01.10.20
En ber om at sykehusene sender inn liste med deltakernes navn, rolle, antall år erfaring og
epostadresse samt fakturaadresse.
Påmelding
Påmelding og evt. spørsmål kan sendes til:
Traumesenteret
55973338 / 47290299
Kirurgisk Klinikk
Haukeland Universitets sjukehus
5021 Bergen
traumesenteret@helse-bergen.no

Velkommen til et nyttig og lærerikt kurs!

