CURS ATENCIO SANITARIA
IMMEDIATA

Dirigit a Població en general

Denominació de l’acció formativa
Curs d’Atenció Sanitaria Immediata Nivell II

Durada de l’acció formativa
50 hores, distribuïdes en sessions teòriques i sessions pràctiques

Objectius

Definir els conceptes de prevenció, socorrisme I salut
Conèixer i saber aplicar els protocols d’actuació
Saber identificar i resoldre una situació d’urgència vital.
Aprendre mesures de prevenció
Coneixement i ús del material de suport en l’atenció extrahospitalària

Continguts

Socorrisme i Salut
o Què és la salut?
o Una nova epidèmia: els accidents
o Què és el socorrisme?
Socorrisme i comunicació
o L’acte de la comunicació
o Empatia
o La comunicació no verbal: Font de relació i credibilitat
o Els receptors especials
o Com respondre en situacions concretes
Socorrisme: Un acte de suport a l’Atenció Sanitaria Immediata
o Què és una urgència mèdica?
o Primera actuació en el suport a l’atenció sanitària immediata
El cos humà
o Constitució biològica del cos humà
o El sistema ossi
o El sistema muscular
o El sistema nerviós
o L’aparell digestiu
o L’aparell respiratori
o El sistema circulatori
o El sistema endocrí
o L’aparell urinari
o L’aparell genital
o La pell
Exploració de la víctima
o L’estat de la víctima
o Exploració dels signes vitals o primària
o Exploració secundària
o Concepte de traumàtica i no traumàtica
o La Posició Lateral de Seguretat
Obstrucció de la via aèria
o Obstruccions per cossos estranys, completes i incompletes

Suport Vital Bàsic
o Aturada respiratòria
o Aturada cardíaca
o Aturada cardiorespiratòria
o Quan donem per acabat el SVB?
Hemorràgies i Xoc
o Concepte i tipus d’hemorràgia
o Hemorràgies externes
o Hemorràgies internes
o Hemorràgies exterioritzades
o Xoc i tractament del xoc
Traumatismes als teixits tous
o Ferides
o Contusions
Asèpsia i Desinfecció
o Conceptes
o Mètodes de desinfecció i esterilització
o Infeccions greus
o Actuació davant d’un contacte accidental amb sang o líquids
orgànics i punxades
Traumatismes
o Conèixer els signes i símptomes de contusions, esquinços,
fractures i luxacions
o Actuació davant els traumatismes
o Immobilització de l’extremitat superior
o Immobilització de l’extremitat inferior
o Traumatismes cranials
o Traumatismes a la cara
o Traumatismes a la columna
o Complicacions dels traumatismes al cap i a la columna
o Causes i tipus de traumatismes toràcics
o Complicacions dels traumatismes toràcics
o Causes i tipus de traumatismes abdominals
Trastorns per excés de calor
o La temperatura del cos
o Rampes
o Insolació

o Cop de calor
Cremades
o Concepte de cremada
o Agents causants de les cremades
o Factors determinants de la gravetat de les cremades
o Efectes generals de les cremades
o Estimació de la gravetat de les cremades
o Actuacions generals
o Lesions per inhalació de fums
Trastorns per excés de fred
o Factors que afavoreixen el refredament
o Hipotèrmia
o Congelacions
Lesions per electricitat
o Determinació de la gravetat de les lesions
o Causes de les lesions
o Símptomes principals
o Actuació
Accidents en el medi Aquàtic
o Tipus d’accidents
o Asfixia per immersió
o Hidrocució
o Accidents disbàrics
Alteracions de la consciencia
o Característiques i causes
o Lipotímia
o Coma
Atac de cor
o Les malalties cardiovasculars
Intoxicacions
o Concepte de tòxic i tipus d’intoxicacions
o Actuació general davant d’un intoxicat
o Actuació específica davant d’un intoxicat
o Intoxicació per bolets, productes de netja habituals no càustics,
càustics, dissolvents i derivats del petroli, medicaments i per
gasos i fums

La Farmaciola

Lloc de impartició
Aules de Creu Roja

Data de Realització
Consultar pàgina web: www.creurojamataro.org

Alumnes per curs
Màxim 20 alumnes per curs

Material necessari
Material per les sessions teòriques
o Projector
o Ordinador (amb ports tipus USB)
o Rotafolis o pissarra
o Paquet de suport formatiu (aportat per Creu Roja)
Material per a les sessions pràctiques (aportat per Creu Roja)
o Dos maniquins de SVB adult
o Recanvis de via aèria
o Material fungible
 Guants de làtex
 Solucions antisèptiques
 Material barrera per a ventilacions
 Gases
o Mocadors triangular
Material per l’alumne (aportat per Creu Roja)
o Manual Creu Roja “Primers Auxilis Bàsics”
o Carpeta
o Bolígraf

Acreditació obtinguda
Aquell alumne que hagi assistit al 100 % de la durada del curs i hagi aprovat
tant l’examen teòric com el pràctic, rebrà el certificat i el títol emès per Creu
Roja

