Dansk Råd for Genoplivning præsenterer i samarbejde med Center for Hjertestop i
Øresundsregionen, TrygFonden og Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for akut kardiologi:

HJERTESTARTERMØDE 2014

Rigshospitalet, Auditorium 1, den 16. oktober 2014 kl. 10:00-13:00. Der er gratis adgang for alle.
Tilmeld dig på www.hjertestarterdagen.dk

Velkommen

Kl. 10:00
v/ Jesper Kjærgaard, overlæge og formand for
Dansk Råd for Genoplivning samt Reinholdt
Schultz, ordstyrer

Hvordan er et hjertestop?

Hvad sker der med kroppen, når hjertestoppet
indtræffer, og får man et forvarsel?
v/ Jesper Kjærgaard
Mød også en person, der blev genoplivet.
Hør, hvordan det er at have fået livet tilbage,
og hvordan det går i dag.

Få tal på hjertestoppene

Hvor mange hjertestop sker der årligt, hvor
mange træder til med hjælp, og hvor mange
overlever?
v/ Mads Wissenberg, læge og ph.d.-studerende

Sådan kan du redde liv

Alle kan lære at redde liv. Lær, hvordan du
yder livreddende førstehjælp og bruger en
hjertestarter.
v/ Carolina Malta Hansen, læge og ph.d.-studerende

Hvad sker der, når du ringer 1-1-2?

På 1-1-2 er sundhedsfagligt personale klar
til at guide dig igennem livreddende førstehjælp. Hør, hvordan det foregår.
v/ Martin Fjordholt, sektionsleder, 1-1-2

Mød også en person, der trådte til ved hjertestop. Hør, hvordan det var at træde til med
hjælp, og hvordan det føles bagefter.
Mød også læge og Ph.d.-studerende Thea
Palsgaard Møller og læge Gitte Linderoth fra
Den Præhospitale Virksomhed. De fortæller,
hvordan de arbejder for at forbedre måden,
1-1-2 guider førstehjælperen hele vejen
gennem genoplivningen, og om resultater fra
forsøg med at følge op på førstehjælperne,
der er trådt til med hjælp.

Hvad sker der, når
ambulancen når frem?

Hør, hvad der sker, når de professionelle
overtager behandlingen fra førstehjælperne,
og hvorfor det er så vigtigt, at vidner træder til
med hurtig hjælp.
v/ Søren Loumann Nielsen, overlæge

Se en akutlægebil og øv dig
i genoplivning

Kl. 11:30-12:15 i området foran auditoriet og
på parkeringspladsen.
Få et kig ind i en akutlægebil, og se demonstration i genoplivning ved CEKU/Rigshospitalets personale og TrygFondens LivredderPatrulje, der medbringer livredderbil og -båd.
Du kan også øve dig i at give hjertelungeredning og bruge en hjertestarter på genoplivningsdukkerne.

Sandwich og vand
Kl. 12:15-13:00

Dansk Råd for Genoplivning

