CURS PRIMERS AUXILIS BÀSICS
PEDIÀTRICS
Objectius: Facilitar les habilitats i els coneixements necessaris per poder realitzar la primera actuació
de manera adient en cas d’un accident, mentre l’assistència sanitària professional ve de camí.
Dirigit a: Pares i mares interessats en conèixer i aprendre els aspectes bàsics per poder donar uns
primers auxilis a nivell pediàtric, donant-los la formació essencial per disposar de més seguretat alhora de
portar-los a terme donat el cas.
Tenir coneixement d’ells pot arribar a ser vital, quan succeeixen els accidents solen ser de manera
imprevista i és important saber com actuar en el primer moment. Potser a vegades són simples ferides
però en alguna ocasió pot ser més greu i una primera atenció ben feta pot salvar la vida o simes no
minimitzar les posteriors complicacions del nadó o infant afectat.
Contingut:
! Pautes generals d’actuació davant d'un accident
! Maniobra de Hemlich i Reanimació cardiopulmonar bàsica
! Posició lateral de seguretat
! Ferides i cures
! Hemorràgies i embenats
! Fractures, esquinços, luxacions i contusions
! Cremades
! Intoxicacions, picades i mossegades
! Altres: hipoglucèmia, cop de calor, convulsions
Metodologia: La sessió combinarà l’explicació teòrica amb la participació
activa per part dels assistents per realitzar la pràctica.
Durada: 4 hores
Formadora: Ester Ferrer (Diplomada Universitària en Infermeria, en actiu, a nivell assistencial a la
unitat d’hospitalització de cirurgia i a nivell docent impartint cursos de formació continuada de l’àmbit de
la salut).
Dies i horaris: divendres 29 d’agost de 16h a 20h o dissabte 30 d’agost de 9:30h a 13:30h
Lloc: Acadèmia l’Escola, al carrer del Sol 167 baixos – 08201 de Sabadell
Preu: 40 euros per persona (inclou dossier amb el temari del taller, diploma acreditatiu d’assistència i el
refrigeri que es farà a la pausa) – preu especial per parelles: 60€
El 10% dels diners de les inscripcions anirà com a donatiu
a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
PLACES LIMITADES
Per fer la inscripció: cal emplenar el full d’inscripció i enviar-lo per correu electrònic a
esterferrer@gmail.com juntament amb el comprovant de l’ingrés bancari conforme s’ha realitzat el
pagament del curs, màxim fins el 24 d’agost (inclòs).
Per a més informació:
esterferrer@gmail.com
http://esterferrer.wix.com/infermeria

