
PRIMERS AUXILIS A LA MUNTANYA

DATA: 28 de Novembre

PRESENTACIÓ: Aquesta jornada tècnica està dirigida a tots aquells que vulguin assolir els conceptes
fonamentals dels primers auxilis en sortides de muntanya.

PREU
Socis CEO 5€ / No socis CEO 10€ (per cobrir despeses d’organització)
El preu no inclou els àpats, hi ha opció de portar-se el propi dinar o d’anar a dinar a un restaurant proper.

INSCRIPCIONS
Inscripcions online a www.ceolot.cat/formacio o presencialment al local del CEO de dilluns a divendres de
6 a 9 del vespre.

PROGRAMA:
Curs impartit pel Dr. Joan Casadevall
L’activitat es portarà a terme íntegrament a les instal·lacions del Centre Excursionista d’Olot.

Diumenge 28 de Novembre  -   Horari de 9 a 17h
Matí

- Causística i estadística de les persones rescatades pel GRAE Bombers de la Generalitat. Motius
d’alerta, zones d’actuació, activitat de les persones rescatades, patologia general.

- Com explorar i valorar un pacient de forma ràpida en medicina de rescat.
- Taller pràctic: Valoració de pacients.
- Patologia ambiental: hipotèrmia i patologia relacionada amb la calor.
- Taller pràctic: Suport i maneig d’una víctima per personal ocasional en el medi natural.

Pausa per dinar

Tarda (fins les 17h
- M’he trobat una persona ferida o malalta. Què he de fer? Com he d’actuar? L’alerta de rescat.
- Taller pràctic: Immobilització amb mitjans de fortuna de les fractures perifèriques.
- Taller pràctic: Maneig del pacient amb traumatisme toràcic o abdominal.
- Taller pràctic: Maneig del pacient amb traumatisme cranial, facial i de columna.
- Taller pràctic: Maneig del pacient mèdic a muntanya.
- Farmaciola de muntanya
- Protecció tèrmica: hipotèrmia i patologia relacionada amb la calor.

NORMES DEL CURS
- Places: màxim 20 persones
- Els socis tindran prioritat d’inscripció
- Cal portar mascareta

COORDINADORS: Jordi Quellos / Clara Rifà

CONTACTE
On som: Passeig d’en Blay, 5 17800 Olot (Girona)
Telèfon: 972260675 Correu electrònic: formacio@ceolot.cat
Horari: De dilluns a divendres de 6 a 9 del vespre

http://www.ceolot.cat/formacio
mailto:formacio@ceolot.cat

