KURSER OG EF TERUDDANNEL SE

En værdig død – palliativ pleje

Ønsker du at opnå
viden om og få kompetencer til at yde
omsorg og sygepleje
til borgere/patienter
med behov for palliativ indsats?
ZBC udbyder en palliativ kursuspakke på i alt 8
dage bestående af to AMU-kurser:
Sygepleje i den palliative indsats – niveau 1,
3 dage (49760)
Sygepleje i den palliative indsats – niveau 2,
5 dage (49762)

Temaer på kurset
Modul 1
• Begrebet palliation.
• Social- og sundhedsassistentens kompetencer i
den palliative indsats.
• De hyppigst forekommende fysiske symptomer
hos borgere med livstruende sygdom.
• Helhedsorienteret palliativ sygepleje i forhold til
borgerens behov og livskvalitet bl.a. på baggrund af godkendte kliniske retningslinjer.
• Rådgivning og vejledning af borgere med livstruende sygdom og deres pårørende.
Modul 2

Modul 3
• Den uafvendeligt døende borger, herunder farmakologisk og nonfarmakologisk smertelindring.
• Den relationelle koordinering i den helhedsorienterede palliative indsats, herunder validerede
redskaber til behovsvurdering og godkendte
kliniske retningslinjer.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med
eller har et ønske om at komme til at arbejde med
palliativ sygepleje og omsorg, som udføres i det
nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen, samt fx på
bosteder
Sted
ZBC, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde.
Dato
17. - 19. maj + 7. -9. juni + 20.-21. juni
Pris og VEU
Gratis for faglærte og ufaglærte i job. Du kan søge
VEU- og befordringsgodtgørelse i forbindelse med,
at du tilmelder dig.
Tilmelding
Tilmeld dig på
kurser.zbc.dk/kursus/en-vaerdig-doed-palliativ-sygepleje eller på voksenuddannelse.dk med Kviknr.:
2809415205am9760p.
Kontakt os
Kursussekretær Lone Nielsen
lonn@zbc.dk, tlf. 3193 5743

• Kravene til social- og sundhedsassistentens kompetencer, roller og ansvar i den basale palliative
indsats.
• Fysiske, psykiske, sociale og åndelige aspekter i
den palliative indsats og målretning af indsatsen
til udsatte borgere og borgere med kulturelt
særkende og deres pårørende, herunder støtte
til og omsorg for pårørende og efterladte.
• Forskellige perspektiver på døden/livsafslutningen.

Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk
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