Pleuracentese og anlæggelse af
små pleuradræn (7–16 French)
simulationsbaseret kursus
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Der udleveres eller fremsendes en lille lærebog, der rummer en
kortfattet gennemgang af den helt basale teoretiske viden, der som
minimum skal kendes for at lære pleuracentese og anlæggelse
af pleuradræn. Det anbefales at supplere med læsning i anden
faglitteratur.
tid: individuelt
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Indikationerne for anlæggelse af små pleuradræn gennemgås kort.
Den praktiske udførelse af proceduren demonstreres og gennemgås
i detaljer inklusive anlæggelse af lokalbedøvelse, sikring af korrekt
indstikssted, trinvis anlæggelse af drænet, fastgørelse af drænet samt
forbindelse til ventil og pose. Forskellige størrelser dræn anvendes og
forskellige indikationer (pleuravæske og pneumothorax) simuleres.
Herefter udfører kursisten drænanlæggelse under vejledning.
tid: 40 minutter

Teoretisk
forberedelse

Introduktion
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Selvtræning

Kursisten får her mulighed for at træne korrekt udførelse af
proceduren på fantom og med alle nødvendige remedier til rådighed.
tid: 30 minutter

Sikker og korrekt udførelse af kliniske
procedurer kræver både teoretisk viden og
gode tekniske færdigheder. Sidstnævnte
læres traditionelt som mesterlære, hvor
den uddannelsessøgende læge øver
sig på patienter under supervision.
Simulationsbaseret uddannelse er imidlertid
en god metode til at sikre, at basale
kompetencer er opnået inden lægen møder
patienten.
Den simulationsbaserede uddannelse i
anlæggelse af pleuradræn på Copenhagen
Academy for Medical Education and
Simulation (CAMES) varetages af læger med
stor erfaring i proceduren og består af aktiv
træning på fantom med anvendelse af rigtige
pleuradræn. Uddannelsestilbuddet afsluttes
med en certificering, som kan danne grundlag
for den videre oplæring i klinikken.
Se mere om kurset på www.cekusim.dk.
Målgruppe: Læger på vej til eller under
uddannelse i et speciale, hvor pleuracentese
og anlæggelse af små pleuradræn (grisehale,
7 – 16 French) er et led i uddannelsen for
eksempel lungemedicin, anæstesiologi og
thoraxkirurgi.
Varighed: Halvanden time (15.30 – 17.00)
Opbygning: To kursister ad gangen
gennemgår følgende fire trin.
Underviser: Speciallæge Paul Frost
Clementsen med flere.
Sted: Simulationscenter Rigshospitalet,
Copenhagen Academy for Medical Education
and Simulation (CAMES), Teilumbygningen
5404, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Pris: Læger ansat I Videreuddannelsesregion
Øst får betalt uddannelsen af Region
Hovedstaden (det vil sige gratis for
afdelingen). For alle andre læger er prisen
kroner 1000,- per person.

Tilmelding
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Test

Kursisten foretager en hurtig og korrekt drænanlæggelse selvstændigt
og proceduren vurderes af underviseren på grundlag af en valideret
test. Hvis testen bestås, udstedes et certifikat, og kursisten kan
fortsætte direkte med superviseret videreuddannelse i klinikken.
tid: 10 minutter x 2 (to kursister)

Sendes til kontakt@cekusim.dk. Mailen
skal indeholde navn, mailadresse,
mobilnummer, hospital, afdeling, stilling,
og at der foreligger accept fra den
uddannelsesansvarlige overlæge, som
skal godkende kursusdeltagelsen.

