CURS ASSISTÈNCIA SANITÀRIA IMMEDIATA
Formació de 60 hores en aquest àmbit per obtenir el certificat d’aprofitament, Diploma i Carnet de
Socorrista en Primers Auxilis emès per la CREU ROJA i passaràs a formar part de la Base de dades de
Personal autoritzat per l’ús del DEA.
TEMARI ASI II

Socorrisme i salut.

Socorrisme i comunicació

Socorrisme: un acte de suport a l’atenció sanitària

El cos humà

Exploració de la víctima

Obstrucció de la via aèria

Suport vital bàsic

Hemorràgies i xoc

Traumatismes als teixits tous

Asèpsia I desinfecció

Traumatismes

Trastorns per excés de calor

Cremades

Trastorns per excés de fred

Lesions per electricitat

Accidents en el medi aquàtica

Alteracions de la consciència

Atac de cor

Intoxicacions

Trastorns per consum de drogues

Trastorns neurològics

Urgències obstètriques i ginecològiques

Urgències pediàtriques

Lesions als ulls, l’orella i el nas

Anafilaxi, reaccions al·lèrgiques

Picades i mossegades d’animals

La farmaciola

Prevenció d’accidents

Tècniques d’oxigenoteràpia

Tècniques de mobilització de la víctima
TEMARI SVB-DEA

Pràctica Realització d’una seqüència complerta de l’algoritme SVB+DEA amb la participació
dels alumnes per a que identifiquin cada punt de l’algoritme.

Pràctiques de SVB+DEA Habilitats “pas a pas”

Simulacions integrades

PLS i OVACE

Situacions especials, aspectes legals

Test avaluació enquesta satisfacció

La Cambra Oficial de Comerç i Indústria disposa d'una base de dades de caràcter personal, que fa servir per mantenir-lo informat dels
aspectes relatius a l'àmbit empresarial, funció que li és reconeguda legalment com a Institució. D’acord amb la normativa vigent cal el seu
consentiment per rebre la informació. Si no està interessat en rebre informació de la Cambra de Comerç de Terrassa, preguem que ens ho
comuniqui al telèfon 93 733 98 32 o per correu electrònic a l’adreça formacio@cambraterrassa.org. En qualsevol cas i en tot moment, pot
exercitar el dret d’accés, modificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals.
Castellbisbal – Gallifa – Matadepera – Olesa de Montserrat – Rellinars – Rubí – Sant Cugat del Vallés – Sant Llorenç Savall – Terrassa – Ullastrell – Vacarisses - Viladecavalls

