CURS DE
PRIMERS AUXILIS + DEA

Curs Primers Auxilis + DEA (20 hores)

Introducció
El curs de Primers Auxilis +DEA (20 hores) té com objectiu que els alumnes aprenguin a actuar de
manera eficaç en situacions d'emergència. Aquest curs és una introducció al món del salvament i la
cardioprotecció, per dotar d’eines d’actuació i de coneixements per tal de saber com actuar davant de
situacions extremes, sovint presents en la vida quotidiana.
Es tracta d’una formació teòrico-pràctica, amb especial incidència a la pràctica perquè els alumnes
assoleixin els coneixements necessaris per donar una resposta eficient quan es trobin davant d’un cas
real. S’assoliran els següents coneixements:





Conèixer la cadena d’actuació dels primers auxilis – suport vital bàsic
Identificar i diferenciar l’avaluació primària i la secundaria
Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria
que ho requereixin
Actuar amb eficàcia davant traumatismes, hemorràgies, cremades, intoxicacions, lesions per
fred, lesions per calor, quadres convulsius, etc.

Els alumnes que compleixin el mínim d’assistència (85%) i assoleixin els continguts obtindran:
 Diploma d’assistència i assoliment dels coneixements + Certificat oficial DEA*
* Certificat oficial emès pel Consell Català de Ressuscitació en suport vital bàsic i disfibril·lador extern
semiautomàtic, reconegut també per l’European Resuscitation Council (ERC).

S’organitzen formacions a mida per entitats com Ajuntaments, centres esportius o de salut que
comptin amb personal o monitors a càrrec de persones grans, nens, etc.
Diploma d’assistència i assoliment dels coneixements + Certificat Oficial DEA
20 hores
Consultar properes convocatòries a www.dinamics.coop
Dates i hores a convenir per grups
Llinars del Vallès / Mollet del Vallès
El lloc d’impartició de la formació per grups és a demanda
115€

Curs Primers Auxilis + DEA (20 hores)

Destinataris i requisits d’accés
El curs de Primers Auxilis + DEA no requereix formació prèvia.
Alumnes a partir de 14 d’anys.
Està dirigit a persones que per motius personals o laborals vulguin aprendre com actuar en cas
d’emergència fins a l’arribada dels serveis mèdics.
Les places són limitades, i s'assignaran per estricte ordre d'inscripció. També organitzem formacions a
mida per entitats com Ajuntaments, centres esportius o de salut que comptin amb personal o
monitors a càrrec de persones grans, nens, etc.

Continguts



















Actuació en cas d’emergència
Aturada cardiorespiratòria (RCP)
Suport vital bàsic (SVB)
Desfibril·lador extern semiautomàtic (DEA) *
Desobstrució i tractament de la via aèria
Hemorràgies
Traumatismes
Cremades i lesions per excés de fred o electricitat
Constants vitals
Alteracions de la consciencia
Patologia respiratòria i cardíaca
Patologia neurològica (ictus, avc)
Ofegaments
Reaccions al·lèrgiques
Picades i mossegades d'animals
Intoxicacions alimentàries
Urgència metabòliques
La farmaciola
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Formador
El curs està impartit per un formador diplomat amb infermeria i amb àmplia experiència en la professió.

Calendari i horaris
El curs té una durada de 20 hores, i s’organitza en diverses sessions, segons la convocatòria
Més informació de properes convocatòries a www.dinamics.coop

* Dates i hores a convenir per grups

Instal·lacions de Dinàmics
Escola Ginebró
C/ Joaquim Costa, s/n
08450 Llinars del Vallès
https://goo.gl/maps/8A25F1CGbHm
Escola Sant Gervasi
C/ Sabadell, 41
08100 Mollet del Vallès
https://goo.gl/maps/a2ntBfDEBTU2

Preus i inscripcions
El curs té un preu de 115€ per alumne.
* Preus negociables en el cas de formacions de grup o empresa.
Preinscripcions a www.dinamics.coop
Un cop realitzada la preinscripció, ens posarem en contacte amb l’alumne per formalitzar-la i realitzar el
pagament. L’assignació de places és per estricte ordre d’inscripció.
Més informació a secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 841 2547

