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Introducció

En el mòdul Logística Sanitària en Emergències del CFGM Emergències Sanità-
ries es treballaran els coneixements bàsics sobre la logística sanitària dins el camp
concret de les emergències sanitàries.

Aquest coneixement és bàsic per aquests professionals, ja que davant d’un desastre,
la possibilitat de proporcionar una resposta sanitària adequada depèn en gran
manera de la logística, que garantirà els recursos humans i materials necessaris
disponibles al lloc de l’esdeveniment el més aviat possible. Aquesta és la raó per
la qual els currículums educatius d’aquest cicle han incorporat aquests continguts.

Aquest material respon als continguts del currículum LOE d’aquest cicle i està
estructurat en tres unitats formatives.

En aquest mòdul es pretén fomentar l’aprenentatge de coneixements relacionats
amb:

• Unitat formativa 1: “Desplegament en emergències”. S’hi fa una aproxi-
mació al concepte de desastre i catàstrofe, a la resposta que es dóna i el
desplegament sanitari.

• Unitat formativa 2: “Materials, subministraments i comunicació”. En
aquesta unitat es fa una aproximació al control dels subministraments
i la gestió dels residus, així com a la recuperació dels cadàvers i les
comunicacions necessàries per a un correcte desplegament en emergències.

• Unitat formativa 3: “Coordinació d’evacuacions”. S’hi aprofondeix en els
processos pels quals les víctimes són traslladades i transferides a un equip
sanitari al punt de destinació.

Amb l’estudi d’aquests continguts i la realització de les activitats que els acom-
panyen, esperem que adquiriu i consolideu els coneixements necessaris per
desenvolupar amb èxit la vostra futura tasca professional en el camp de la sanitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

Desplegament en emergències

1. Proposa desplegaments organitzatius sanitaris en situacions d’emergència,
identificant els sectors assistencials i les estructures desplegades.

Materials, subministraments i comunicació

1. Estima el material de primera intervenció necessari per l’assistència, relaci-
onant l’aplicació del material amb el tipus d’emergència o catàstrofe.

2. Controla el subministrament de recursos no sanitaris amb l’anàlisi dels
protocols d’intervenció en una situació d’emergència o catàstrofe.

3. Assegura les comunicacions analitzant el funcionament dels elements d’una
xarxa autònoma de comunicació.

Coordinació d’evacuacions

1. Coordina l’evacuació de víctimes entre diferents àrees assistencials, i iden-
tifica els objectius i funció de les rodes d’evacuació.
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Continguts

Desplegament en emergències

Unitat 1

Desplegament en emergències

1. Les catàstrofes i els sistemes d’emergències

2. La resposta davant d’un desastre

3. El desplegament sanitari

Materials, subministraments i comunicació

Unitat 2

Materials, subministraments i comunicació

1. El control de subministraments

2. La gestió de residus

3. La recuperació de cadàvers

4. Les comunicacions

Coordinació d’evacuacions

Unitat 3

Coordinació d’evacuacions

1. L’evacuació de les víctimes


