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Curs de primers auxilis
per a professionals del
món educatiu en
infants i nadons.
FORMACIÓ PRESENCIAL, PRÀCTICA, EN GRUPS REDUÏTS I
IMPARTIDA PER PROFESSIONALS DEL SECTOR SANITARI
CENTRE DE FORMACIÓ SANITÀREA, S.L.

1. Justificació
Els nens són inquiets per naturalesa, i és per això que sovint es troben en situacions de
perill moderat, com ferides, cops o caigudes, però no hem d'oblidar que tot i ser menuts,
també poden patir situacions de risc vital, com ennuegaments o una aturada
cardiorespiratòria.
També és cert que degut a les característiques pròpies de l'edat, apareixen algunes
patologies que necessitaran d'unes actuacions diferents respecte als adults.
És per això que creiem en la importància de que els professionals dels centres
educatius tinguin uns coneixements i habilitats en primers auxilis suficients i actualitzats
per saber actuar davant els accidents infantils, on dita actuació pot marcar la diferència
entre un bon final o un final tràgic.
Donat que aquest curs va dirigit a centres educatius i és evident que també es té
contacte amb públic adult, creiem igualment important que es coneguin les pautes més
bàsiques per atendre a aquest col·lectiu en cas de necessitat urgent.

2. Objectius
L'objectiu principal del curs és dotar a l'alumne dels coneixements i les habilitats
necessàries per a poder realitzar una primera atenció davant qualsevol incident, accident
o emergència que es produeixi en un nadó.
Al finalitzar el curs, l'alumne també ha de ser capaç de:
-

Identificar i actuar en situacions que comportin un risc vital, així com prevenir
accidents, aplicant les mesures i tècniques més adequades en cada cas.
Conèixer les tècniques de primers auxilis en la infantesa.
Aprendre la seqüència d'actuació i prioritats davant un accident.
Saber què no s'ha de fer.

3. Continguts
-

Conceptes generals:
- Funcionament del Sistema d'Emergències Mèdiques a Catalunya. Com fer-ne ús.
- Definició i objectius dels Primers Auxilis
- Conducta PAS (Protegir, Avisar, Socórrer)
- Cadena de supervivència

-

Assistència inicial:
- Característiques especials en l'atenció a nens
- Triangle d'avaluació pediàtrica
- Valoració inicial (ABC)
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-

Pèrdua de coneixement
- Convulsions
- Desmai
- Posició Lateral de Seguretat (PLS)

-

Aturada cardiorespiratòria
- Síndrome de la mort sobtada del lactant
- Maniobres de Suport Vital Bàsic (SVB)

-

Ennuegament. Maniobres de desobstrucció de la via aèria

-

Urgències per Lesions
- Ferides i Hemorràgies
- Cops i Traumatismes
- Cossos estranys
- Cremades

-

Emergències Mediambientals
- Picades
- Intoxicacions
- Reaccions Al·lèrgiques

-

Situacions especials
- Ofegament per immersió
- Electrocució
- Cop de calor

-

Situacions d'emergència en malalts crònics
- El nen diabètic (Hipoglucèmies)
- El nen al·lèrgic (crisi asmàtica i xoc anafilàctic)
- El nen asmàtic (crisi asmàtica)
- El nen epilèptic (estatus convulsiu)
- Administració de medicació d'emergència

-

Urgències i primers auxilis en l'adult
- Infart cardíac
- Infart cerebral (ICTUS)
- Convulsions
- Lipotímia i síncope
- Hipoglucèmia
- Ennuegament
- Aturada cardiorespiratòria

-

Farmaciola a l'entorn educatiu

Centre de formació Sanitàrea, S.L. C/ Montserrat Roig, 5B 2n 4ª (43204) REUS
T: 646 854 137 info@sanitarea.es www.sanitarea.es

Dirigit a: Mestres, educadors i cuidadors que treballin en un entorn educatiu.
Durada: A determinar entre 4 i 10 hores segons les necessitats del centre.
Horari: A determinar
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