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

Ønsker du at opnå viden om og få
opdateret din viden og dine kompetencer inden for sårpleje? Så udbyder
ZBC følgende kurser:
AMU 43461
Sårbehandling - behandlingskrævende sår
Temaer på kurset
• Hud, kredsløb, immunforsvar, mikrobiologi (bakteriologi).
• Sårhelingsprocessen.
• Forebyggelse af sårdannelse og tegn på begyndende sårdannelse. Risikofaktorer i forhold til udvikling af sår.
• Antiseptiske procedurer (rene/sterile).
• SSA’s rolle som ansvarlig i forhold til pleje og
behandling med fokus på patienten i eget hjem
og tilknyttet hjemmeplejen og i forhold til pleje og
behandling med fokus på den indlagte patient.
• Sår og sårtyper:
- Kroniske - venøse, arterielle, diabetiske, tryksår,
cancersår, fistler, pindpleje, brandsår.
- Akutte skin tear.
• Varetagelse af etableret sårbehandling.
Behandlingsstrategier i forhold til sårtype.
• Sårbehandlingsprodukter.
• Støttestrømper, kompressionsstrømper, kompressionsbandager.
• Smerte.
• Tværfagligt samarbejde.
• Sårjournaler.
• Vejledning af patienter og pårørende omkring optimal sårbehandling.
Målgruppe
Social-og sundhedsassistenter.
Sted
ZBC, Campusbuen , 4600 Køge.

AMU 40878
Sårpleje - medvirken ved sårpleje
Temaer på kurset
• Anatomi og fysiologi i relation til sårdannelse og sårheling (hud, kredsløb, immunforsvar, mikrobiologi).
• Observation af normal hud.
• Forebyggelse af sårdannelse og tegn på begyndende sårdannelse (eks. decubitus, fod- og bensår).
• Sårtyper.
• Sårhelingsprocessen.
• Infektionstegn.
• Akut (simpel) sårbehandling (eks. hudafskrabninger,
1. grads forbrændinger, blødende og sart hud).
• Tværfagligt samarbejde (medhjælperens rolle).
• Sårjournaler.
• Hygiejne i forhold til forebyggelse af sår og sårkomplikationer.
• Sårbehandlingsprodukter, støttestrømper og forbindinger.
• Hudpleje, aflastning, observation i forhold til kompressionsbehandling.
• Vejledning af patienter og pårørende omkring optimal sårpleje og -behandling – rådgivnings- og vejledningsmetodik – etik i vejledning – fagligt fokus.
• Hjælperens rolle som ansvarlig i forhold til pleje og
behandling
Målgruppe
Social-og sundhedshjælpere og andre, der arbejder
med observationer af sår.
Sted
ZBC, Campusbuen 40, 4600 Køge.
Dato
14.-16. marts 2022
Tilmelding
https://kurser.zbc.dk/kursus/saarpleje-medvirken-ved-saarpleje eller via voksenuddannelse.dk med
kviknummer: 2809412203am0878p

Dato
9.-11. maj 2022
Tilmelding
https://kurser.zbc.dk/kursus/saarbehandling-behandlingskraevende-saar eller via voksenuddannelse.dk
med kviknummer: 2809412205am3461p

Pris og VEU
Forløbet er gratis for faglærte og ufaglærte i job.
Du kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse i
forbindelse med, at du tilmelder dig.
Kontakt os
Kursussekretær Lone Nielsen
lonn@zbc.dk, tlf. 3193 5743

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

