CURS DE PRIMERS AUXILIS

OBJECTIU DEL CURS
Adquirir els coneixements necessaris per saber actuar correctament davant d’una situació
d’emergència, mentre s’espera l’arribada de l’atenció mèdica.
Adquirir capacitats i habilitats en l’aplicació de primers auxilis bàsics.
Desenvolupar la consciència per la millora de la manera d’actuar davant d’una situació
d’emergència.
Ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits al llarg de l’acció formativa a la realitat del lloc de
treball.
DIRIGIT A
Treballadors de les empreses que vulguin adquirir coneixements per la pràctica d’uns primers
auxilis en cas necessari.
CONTINGUT
Accident de Treball i Prevenció
La importància dels Primers Auxilis
Aplicant Primers Auxilis, què fer i què no fer?
La Farmaciola portàtil sempre a punt
Tenir els telèfons d’emergència sempre a mà
Seguir la Conducta PAS = Protegir, Avisar i Socórrer
Experiències viscudes en relació als Primers Auxilis
Resolució de casos pràctics
Posició lateral de seguretat (PLS)
Teoria i pràctica de la Reanimació cardio-pulmonar (RCP)
Asfixia/Ennuegament
Teoria i pràctica de la Maniobra de Heimlich
Ferides i talls
Hemorràgies
Amputacions
Traumatologia:contusions, esquinços, luxacions i fractures
Traumatisme crani-encefàlic (TCE)
Cremada tèrmica
Cremada química
Cremada elèctrica
Shock Anafilàctic i Intoxicacions
Urgències oftalmològiques
Sagnat nasal
Lipotímia i cop de calor
Crisi d’ansietat i dificultat respiratòria
Infart miocardi i infart cerebral
Actuació accident de trànsit
Resolució de dubtes
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TARIFA
Cost del curs: 95 €
Aquesta oferta serà vàlida durant els 30 dies següents a la data de la mateixa.

OPCIÓ BONIFICACIÓ
La formació podrà bonificar-se a través del crèdit de la Fundació Tripartita en cas que l’empresa
disposi del mateix, aquesta gestió generarà unes despeses que hauran d’abonar-se en el moment
de l’enviament de la documentació, i aquestes també es podran bonificar (també en cas de que
l’empresa disposi de l’esmentat crèdit)
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