Førstehjælp ved hjertestop og brug af hjertestarter.
Hold 1: 6. juni 2017 og
Hold 2: 24. august 2017
Undervisningstid 11.00-15.00
Mål og Indhold:
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen
bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i
luftvejene.
Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.









Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt
praktiske orienteringspunkter.
Bevidsthedstilstand.
Overlevelseskæden.
Basal genoplivning.
Brug af hjertestarter (AED).
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af hjerte lunge
redning.
Stabilt sideleje.
Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person

Oprettes ved min. 12 deltagere.
Pris pr. deltager 425,00 kr. incl. Førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Tilmeldingsblanket er på næste side.

Tilmelding til
□
□

Førstehjælp ved hjertestop og brug af hjertestarter den 6. juni 2017.
Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 15. maj 2017.
Førstehjælp ved hjertestop og brug af hjertestarter den 24. august 2017.
Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 7. august 2017.

Cpr.nr:

______________________________

Fornavn(e):

______________________________________________________________

Efternavn:

______________________________________________________________

Adresse:

______________________________________________________________

Postnr og by:

______________________________________________________________

Tlf.:

______________________________________________________________

E-Mail:

______________________________________________________________

Uddannelsesbaggrund:

_____________________________________________________

Deltagerbetalingen er: 425,00

kr.

Sæt kryds:
Skal du selv betale for kurset: □ ja □ nej.
Hvis ja, vil der bliver fremsendt en faktura til dig på beløbet.
Sæt kryds:
Er du i arbejde og skal din arbejdsgiver betale:

□ ja □ nej.

Arbejdsgivers cvr.nr. ______________________ EAN-nr. ___________________________

se bagsiden

Sæt kryds:
Er du ledig:

□

Hvis du er ledig, har du 2 muligheder:

.
.

Kontakt din A-kasse og hør nærmere om muligheden for at deltage i forløbet eller
kontakt kommunens jobcenter (for individuel jobplan).

Hvis du har fået lavet en jobplan med Jobcentret, skal nedenstående udfyldes af Jobcentret.
Det bekræftes hermed at den ledige bevilges deltagelse i:
Førstehjælp ved hjertestop og brug af hjertestarter:

□

pris: 425,00 kr.

Sagsbehandlers navn: ___________________________________ (brug blokbogstaver)
Tlf.: ______________________
Mail adr.: _______________________________
den: _________________________________________________________
stempel og underskrift
Tilmeldingen registreres og underskrives af dit jobcenter. Jobcentret sender herefter en købsaftale til
skolen.
Underskrives af deltageren.
den:________________

Underskrift_______________________

Denne tilmelding sendes til:
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Efter- og Videreuddannelse
Anni Hedager
Vestre Stationsvej 8–10
5000 Odense C

Al henvendelse vedrørende denne ”Tilmelding” skal ske til Anni
Hedager, tlf. 6310 2834 eller anhe@sosufyn.dk.

