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Kursusbeskrivelse:
På dette to-dages sårplejekursus undervises der i sårheling, sårpleje og forbindinger.
Deltagerne opnår viden om sårhelingens faser, behandling og komplikationer, samt forståelse af
forbindingens lag og valg af forbindingstyper. Kurset er både teoretisk og praktisk, så deltagerne vil
også træne praktiske øvelser i sårpleje, vurdering af sårheling, pålægning af forbindinger, samt
støbning af gips.
Der vil indgå et stort billedmateriale, så deltagerne bliver fortrolige med de forskellige typer af sår
og faser af ophelingen og deltagerne vil desuden blive klædt på til bedst muligt at vejlede og rådgive klienterne i forhold til behandling af sår og forbindinger i hjemmet.
• Basal viden om sår og vurdering af sårtyper: Årsag. Forureningsgrad. Vævsbeskadigelse.
• Sårheling: Primær og sekundær heling. Sårhelingens forskellige faser.
• Sårbehandling: På klinikken. I hjemmet.
• Sårvurdering: Hvad der typisk går galt. Hvornår dyrlægen skal hentes ind. Instrukser til ejerne.
• Forbindinger: Årsager til at anlægge forbinding og forbindingstyper. Støtte, tryk,
immobilisering, beskyttelse.
• Opbygning af forbindinger: Primære, sekundære og tertiære lag. Forbindingsmateriale.
• Pålægning af forskellige forbindinger: Bugforbinding. Øre/hovedforbinding. Haleforbinding.
Forbinding af ekstremiteterne. Pålægning af skinner. Pålægning af gips.
• Vurdering af forbindingen: Hvad der typisk går galt. Hvornår dyrlægen skal hentes ind.
Instrukser til ejerne.
• Multiresistente bakterier og hygiejne
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Julie Pio Kragelund
Dyrlæge og fagjournalist
Julie blev uddannet dyrlæge ved Københavns Universitet i
2005. Fra 2005-2013 har hun arbejdet i specialiseret smådyrspraksis i Sverige og Danmark på både mindre klinikker
og store henvisningshospitaler.
Sideløbende med praksisarbejdet har Julie i 8 år undervist
dyrlæge- og agronomstuderende i anatomi på Københavns
Universitet.

I perioden 2010-2013 uddannede Julie sig til fagjournalist
på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Siden 2013 har Julie været ansat som dyrlæge i Forsvarets
Sundhedstjeneste, hvor hun blandt andet varetager Siriuspatruljens hunde samt Forsvarets sprængstof- og indsatshunde.
I sit daglige arbejde underviser hun fortsat meget; særligt
veterinære førstehjælpskurser og missionsforberedelse for
soldater.

