ILS - Immediate Life Support -kurssi la 19.3.2016 klo.8.00-16.15
Tampereen valtakunnallisten akuuttihoitopäivien yhteydessä järjestetään European Resuscitation Council:n
(ERC; Euroopan elvytysneuvosto) ja Suomen Elvytysneuvoston järjestämä, erillismaksullinen, standardoitu
ILS hoitoelvytyskurssi, jonka hyväksytysti suorittamisesta saa kansainvälisesti tunnustetun todistuksen.

Kurssien esittely
Suomen Elvytysneuvosto on käynnistänyt ERC:n virallisen kurssitoiminnan Suomessa. Ensimmäinen
Advanced Life Support (ALS) pidettiin Helsingissä toukokuussa 2015 ja ensimmäinen Immediate Life
Support (ILS) Lääkäripäivien yhteydessä tammikuussa 2016.

ALS kurssi
ALS kurssi on vaativa hoitoelvytyskurssi, joka on suunnattu elvytysryhmien johtajille ja jäsenille. Se sisältää
sekä kirjallisen testin että näyttökokeen, ja kestää kaksi päivää.

ILS kurssi
ILS kurssi on myös hoitoelvytyskurssi, mutta ALS kurssia suppeampi. ILS keskittyy elvytyksen ensiminuutteihin, kunnes varsinainen elvytysryhmä ottaa johtovastuun tilanteesta. Käytännössä em. kurssien ero näkyy
harjoitusten määrässä, ja siinä että ALS kurssilla harjoitellaan lisäksi elvytyksen erityistilanteita sekä
rytmihäiriöpotilaiden hoitoa.
Vuoden 2016 alusta ERC:n kurssit päivitettiin niin, että ILS kurssi vastaa ALS kurssin ensimmäistä
päivää, ja ILS kurssin suorittaja voi saada ALS todistuksen osallistumalla jatkossa ALS kurssin 2. päivään
ja testiin.
Useassa Euroopan maassa ILS (tai ALS) on pakollinen kurssi kaikille terveydenhuollon ammattilaisille
määrävuosin. Suomen Elvytysneuvosto suosittaa, että elvytysryhmien toimintaan osallistuvat lääkärit sekä
hoitajat ja elvytyskoulutusta antavat henkilöt suorittaisivat ALS kurssin, ja kaikki terveydenhuollon
ammattilaiset ja opiskelijat ILS kurssin.
ILS kurssin hyväksytty suorittaminen Tampereen valtakunnallisten akuuttihoitopäivien yhteydessä
tarkoittaa osallistumista kaikkiin ILS ohjelman mukaisiin opetuksiin la 19.3. klo 8.15-16.15.
Kurssikieli on suomi, mutta kaikki opetusmateriaali on englanniksi.

ILS kurssin tavoitteena on saavuttaa seuraavat taidot:
 Tunnistaa sydänpysähdyksen syyt ja sitä ennakoivat oireet sekä ehkäistä elottomuus
 Hallita potilaan tilanarvio, käyttäen ABCDE -menetelmää
 Hallita laadukas peruselvytys, elottomuuden hoidettavissa olevat syyt ja oikea-aikainen defibrillaatio
 Hallita tilannejohtajuus käyttäen hyväksi hyviä tiimityötaitoja
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Kaikki kouluttajat ovat ERC:n virallisen kouluttajakurssin suorittaneita.

Kurssin hinta
Tampereen Valtakunnallisten Akuuttihoitopäivien yhteydessä ILS kurssin hinta on 100€ /osallistuja.
Huomiothan, että voit ilmoittautua ILSkurssille vain osallistumalla myös akuuttihoitopäiville (ks. hinnat ja
ilmoittautuminen http://ensihoitopaivattampere.fi/ .

Ilmoittautuminen ja laskutus
Suomen Elvytysneuvoston järjestämälle ILS kurssille ilmoittautuminen ei ole mahdollista Tampereen
valtakunnallisten akuuttihoitopäivien www-sivuston kautta. ILS kurssien osallistujamäärä on rajallinen ja
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
ILS kurssin erillinen ilmoittautuminen 29.2. mennessä sähköpostitse Tays Ensihoitokeskuksen sihteeri
Anitta Isomäelle anitta.isomaki@pshp.fi
Ilmoitathan sähköpostissa nimesi, osoitteesi, toimipaikkasi ja kurssimaksun laskutusosoitteen.

