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Winnie Delfs

Nyt fagstof
Instrumentlære
Instrumenter til MIS

Winnie Delfs er fratrådt sin stilling som serviceleder på Glostrup Hospital
pr. 1. okt. 2014. Hun vil fortsat arbejde med Do-Best og tage sig af børn
og børnebørn.
Som tidligere annonceret foreligger afsnittet om instrumentlære nu i en
ny og mere uddybende udgave og med udgangspunkt i generelle
instrumenter. Afsnittet er udvidet betydeligt og omfatter nu ca. 50
lærebogssider, 40 testspørgsmål og en helt ny audittest.
Afsnittet vil senere blive linket samen med et afsnit om sygdomslære,
operationsindgreb og relaterede instrumenter som så vil beskrive de
mere specielle instrumenter indenfor hvert operationsspeciale
Derudover er der under genbehandling, den specielle del, udarbejdet
et lærebogsafsnit om instrumenter anvendt ved MIS (mikro invasiv
surgery).

Do-Best Diplom

Do-Best anvendes nu på
6 hospitaler i Norge

Metropol Kvalitetsudvikling med
fokus på genbehandling

Screeningtilbud

Hvad kan du se frem til!

Flere hospitaler har udtrykt ønske om et Do-Best bevis til brug for de
ansatte som gennemfører tilfredsstillende audittests. Diplomet kan
findes under menuen ”Værktøjskassen”, hvor det kan udfyldes og derpå
udskrives.
Norge har taget rigtigt godt imod Do-Best programmet og det anvendes
nu på i alt 6 hospitaler. Som det seneste har Do-Best forfatterne være i
Norge for at introducere programmet på Stavanger Universitetsykehus
og Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Diplomuddannelse - Metropol
Metropol forsøger endnu engang at gennemføre kurset:
Kvalitetsudvikling med fokus på genbehandling Modulet fokuserer på
genbehandling af medicinsk flergangsudstyr og er målrettet
sygeplejersker
Det er planen at det skal være et deltidskursus med opstart primo 2015
Flere hospitaler har taget imod det tidligere annoncerede
screeningstilbud og det er stadig muligt omkostningsfrit at bestille et
sådant. Der kan i et par uger før udlånes en kode så man kan orientere
sig i fagstoffet. Henvendelse til post@do-best.dk
Do-Best forfatterne arbejder med et stort afsnit om sygdomslære,
operationsindgreb, SKS koder og relaterede instrumenter. Det vil, når
det er færdigt, omfatte 11 forskellige specialer med tilhørende
testspørgsmål og audittests. 1. del kan forventes færdigt i løbet af et par
måneder.
Færdiggørelse af de afsnit, der mangler under lager og logistik.
Venlig hilsen
Do-Best forfatterne
Winnie Delfs og Pia Hilsberg

