
NO RESPON. SOSPITAU D’UNA ATURADA?, SI DUBTAU, ACTUAU!

AVISAU EL 061 I SEGUIU LES INSTRUCCIONS

CRIDAU DEMANANT
AJUDA

POLITRAUMATITZAT:
SI RESPON  O  SI

RESPIRA

NO EL
MOGUEU

OBRIU LA VIA AÈRIA

NINS:
5  INSUFLACIONS

POSICIÓ DE RECUPERACIÓ

SÍ
RESPIRA AMB
NORMALITAT?

NO NINS AMB CARDIOPATIA
 O ADULTS

2 reanimador

1 reanimador:
abans de

telefonar al
 061, feis 1
minut d’RCP

30 COMPRESSIONS
TORÀCIQUES

2 VENTILACIONS

30:2

SI  TENIU UN

DESFIBRIL·LADOR
AUTOMÀTIC

(DEA)

UTILITZAU-LO

1- Enceneu el DEA
2- Col·locau els pegats
3- Seguiu les instruccions
    dels seus missatges

PLA DE SUPORT VITAL BÀSIC EN
CENTRES EDUCATIUS

(RECOMANACIONS 2010 DE L’EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL) EN MAJORS D’1 ANY

FOTO

Alumne /a: Pare/mare/representant:

Edat: Pes: Telèfon d’avís:

Centre escolar:

Curs: Lloc de medicació:

Professor/a tutor/a:

Si hi ha risc vital, traslladau-lo a un lloc segur.



Dr. _________________________________________________________________________________,

col·legiat núm. ______________ pel Col·legi de Metges de _____________________________

com a pediatre/cardioleg /metge, he revisat i he prescrit la medicació específica d’actuació.

[Data i firma]

____________________________________________________________________________________,

pare y/o mare / tutor legal, autoritz l’administració dels medicaments que consten en aquesta fitxa al meu

fill / a la meva filla ___________________________________________________ en el seguiment

d’aquest protocol.

[Data i firma]

Com a pare/mare/tutor/tutora legal, AUTORITZ l’equip directiu a informar el personal del centre

educatiu sobre la patologia crònica del meu fill/a per facilitar la tasca coordinada d’atenció

sanitària i/o l’administració de medicació.
 
 

[Data i firma]
 

D’acord amb l’article 195 del Codi penal, s’estableix com a delicte l’incompliment de

l’obligació de totes les persones de socórrer una persona que estigui desemparada i

en perill manifest o greu, quan pugui fer-ho sense risc propi ni de tercers. Així mateix,

l’article 20 del mateix Codi indica que estan exempts de responsabilitat criminal els que

actuen en compliment d’un deure.

Cal assenyalar que no hi ha responsabilitat de cap tipus si en l’ús del deure de socórrer

es produeix alguna aplicació incorrecta del medicament de rescat.

PLA DE SUPORT VITAL BÀSIC EN
CENTRES EDUCATIUS


