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Meta =========== Introducció

Qualsevol persona, tant en el seu àmbit personal com professional, ha d’estar
preparada per prestar auxili en un moment determinat. És el nostre deure i el
nostre dret, a banda de ser una obligació ètica i moral. Aquestes intervencions es
porten a terme a través de les pautes d’actuació de primers auxilis en diferents
tipus de situacions, però cal tenir present que aquestes actuacions han d’anar
acompanyades de tècniques de suport psicològic.

Davant d’una situació d’emergència pot semblar que les tècniques de control
d’estrès i el suport psicològic no tenen cap importància, ja que preval la urgència
física, el suport vital bàsic, l’actuació davant d’una situació d’ennuegament, etc.
Tanmateix, s’ha demostrat que això no és del tot cert, perquè si bé és veritat que
davant d’una urgència cal intervenir amb rapidesa, no s’ha d’oblidar que en aquests
moments també es fan servir tècniques psicològiques com ara oferir una paraula
amable, donar instruccions clares, agafar la mà de la víctima, etc.

És força important que les persones que donen la primera ajuda davant d’una
emergència no només coneguin les normes bàsiques dels primers auxilis, sinó
que posin en joc habilitats de control d’estrès no només per pal·liar els símptomes
que genera, sinó perquè no s’agreugin.

Tot el que es presenta en aquest crèdit té com a finalitat capacitar en l’aplicació de
tècniques de primers auxilis, emprant els protocols establerts per donar resposta a
situacions d’emergència i de risc per a la salut en el desenvolupament de l’activitat
professional dels tècnics auxiliar d’infermeria.
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Objectius

En finalitzar aquest crèdit l’alumne/a ha de :

Recursos i trasllat d’accidentats

1. Realitzar la valoració inicial de l’assistència en un urgència descrivint riscos,
recursos disponibles i tipus d’ajut necessari.

2. Aplicar procediments d’immobilització i mobilització seleccionant els mit-
jans materials i les tècniques.

Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors

1. Aplicar suport vital bàsic (SVB) i ser capaç de fer ús de desfibril·ladors.

Atenció sanitària d’urgència

1. Aplicar tècniques de primers auxilis en patologies d’urgència descrivint-les
i relacionant-les amb l’objectiu a assolir.

2. Aplicar tècniques de suport psicològic i d’autocontrol a l’accidentat i acom-
panyants, descrivint i aplicant les estratègies de comunicació adequades.
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Continguts

Recursos i trasllat d’accidentats

1. Valoració inicial de l’assistència en una urgència

2. L’avaluació de l’estat de la víctima

3. Aplicació de procediments de immobilització i imobilització

Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors

1. Aplicació de tècniques de suport vital i desfibril·ladors externs

2. L’obstrucció de la via aèria per cossos estranys (OVACE)

Atenció sanitària urgent

1. Primers auxilis en lesions per traumatismes físics

2. Primers auxilis per a traumatismes químics i biològics

3. Primers auxilis en patologia orgànica d’urgència i en part imminent

4. Suport psicològic en primers auxilis


