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INTRODUCCIÓ

La parada cardiorespiratoria (PCR) és un problema de gran magnitud. El coneixement de les tècniques de Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) és la principal forma d'intentar revertir la
PCR aconseguint unes taxes de supervivència molt elevades. Un col·lectiu potencial per a ser format en RCP i garantitzar un bon nombre de reanimadors son els infants i els adolescents.

OBJECTIUS MATERIAL I MÈTODES

Mètode Material:

DESENVOLUPAMENT

Conèixer com es pot ensenyar a diferents grups d'edat la tècnica de la RCP.

DESCRIPCIÓ DEL CAS

Els objectius, la metodologia i les activitats han d'adaptar-se al grau de desenvolupament del nen; les activitats més complexes es deixen per a quan s'arribi al grau de maduresa adequat.

Es reforça el criteri el qual els alumnes aprenguin millor quan son els propis infermers els que imparteixen las classes especialitzades en la RCP, realitzant reciclatges periòdics es podria
augmentar la retentiva de las tècniques.

RESULTATS

o El nivell de coneixements i habilitats en la RCP de la població infantil i adolescent en general és molt baix.

o Diversos estudis indiquen que la millor edat per a realitzar una RCP efectiva es a partir dels 13 anys, no obstant l'ensenyament als nens més petits els proporcionarà coneixements i la

perspectiva d'aconseguir una major destresa per a quan arriben a estar desenvolupats adequadament.

o Existeixen estudis que demostren que és molt senzill implementar programes d’entrenament.

EVOLUCIÓ DEL CAS

En grups d'edat de entre 3-6 anys s'ha d'adaptar el vocabulari especialitzat per a que puguin entendreu i aconseguir que col·laboren i mantinguin la seva atenció, i a partir dels 13 anys

requeriran material audiovisual (vídeos, imatges, power-points) i material per a realitzar la RCP (maniquins).

Els objectius son que aprenguin quan, com i perquè hi ha que telefonar al 1-1-2, l'autoprotecció en cas d'incendis i realitzar una RCP sols amb les mans o utilitzant peluixos.

CONCLUSIONS

La societat comença a estar suficientment conscienciada de la importància de la RCP. Si es va introduint en l'ambient estudiantil la importància d'aquesta

tècnica, es podrà aconseguir un major interès d’aprenentatge i per tant una excel·lència actuació en salvar vides.

La Infermeria com a part responsable de la educació per a la salut de la societat, la seva prevenció i promoció, ha de proposar i garantitza a la comunitat

educativa aquest tipus de formació, tant dels diferents serveis de salut com col·laborant amb institucions, fundacions i associacions.

Per aquest motiu els professionals d’infermeria hem de donar un pas endavant i, davant aquesta situació en la que no hi ha regulada una formació circular en

els centres educatius, realitzar intervencions d’educació per a la salut i dur a terme mitjançant la realització de tallers de RCP, la formació de la població jove

de la nostra societat.
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Conèixer les tècniques 
de RCP que poden ser 
aplicades per nens des 
de la infància fins a 
l'adolescència.

Objectiu 
general

Conèixer quines 
són les tècniques 
que poden ser més 
adequades per 
diferents grups 
d'edat a les escoles.

Sensibilitzar la 
importància d'un 
aprenentatge 
correcte en la RCP.

Objectius 
específics

Truca, salva una vida!
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