Primers auxilis en centres per a persones amb did
Objectius






Adquirir coneixements sobre els primers auxilis
Aprendre sobre l'assistència davant grans traumatitzats
Adquirir coneixements sobre:
. Hemorràgies
. Traumatismes en teixits tous
. Traumatismes oculars
. Cremades
. Obstruccions de les vies aèries
. Problemes de deglució
. Toxicologia
. Psiquiatria
Posar en pràctica els coneixements adquirits.
. Alteracions de la consciència
. Trastorns neurològics

Continguts
I. INTRODUCCIÓ.
Prestació de primers auxilis: un suport a l’atenció sanitària immediata
Criteris de valoració general
Constants vitals
Normes d’exploració
Traumatismes mecànics
II. Assistència de grans traumatitzats:
Protocols de valoració
Hemorràgies: classificació. Actuació i mesures de precaució
III. Altres traumatismes: tractament, pautes d’actuació i prevenció:
Traumatismes en teixits tous: contusions i ferides
Traumatismes oculars: símptomes
Cremades: tipus, alteracions
Obstrucció de vies aèries
Problemes de deglució: causes, símptomes,...
IV. Actuació davant de:
Intoxicació: símptomes i normes d’actuació
Trastorns de conducta: pautes i normes d’actuació bàsiques
Trastorns neurològics: tipus de trastorns, i pautes d’actuació
V. Pràctica dels coneixements adquirits.

Formadora
Cari Fernández
Diplomada en Infermeria per l’Escola d’infermeria de la Universitat de Barcelona.
Diplomada en Quiromassatge.
Diplomada en Teràpia Ocupacional. Formadora experta en Primers auxilis en serveis assistencials.

Dades d’impartició del curs
Dies: 7, 14, 21, 28 febrer 2019
Horari: de 9:30 a 14:30h
Lloc: Dincat -C/Joan Guell, 90-92 – 08028 Barcelona
Total hores curs: 20h

INSCRIPCIÓ AL CURS
Període de preinscripció: fins al 6 de febrer o fins esgotar les places.
Preu de la inscripció:

260 €

(formació bonificable)

Per formalitzar la inscripció, cal:
1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les dades que es
demanen):
Formulari d’inscripció
2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander: IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514, amb el
concepte: Nom participant + AUX, i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo
redo@dincat.cat
Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: opoyatos@dincat.cat.
(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat la matrícula d’acord amb
aquestes instruccions).

Informació d’interès
• Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís sempre serà amb
una setmana d’antelació abans de l’inici.
• A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la
realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.
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