Instructors
Dra. Ángela Sanjuan Quiles
Directora acadèmica
Directora Departament d’Infermeria.
Facultat de Ciències de la Salut,
Universitat d’Alacant.

Juan Luis Ruiz García
Bomber Dip. Alacant, instructor salvament aquàtic en Màster d’Infermeria

Vicente Martínez Chazarra
DUE S.A.M.U. Màster en Infermeria en Emèrgencies Extrahospitalàries

PROGRAMA

CURS DE RESCAT
AQUÀTIC AVANÇAT
21, 22 i 23 de juliol 2017
Centre de simulació Clínica
(Facultat de Ciències de la Salut),
Piscina de la UA

exterior del Campus
Organitza

Departament d’Infermeria de la
Universitat d’Alacant

Col.labora

Centre de simulació clínica.
Facultat de Ciències de la Salut

Informació General

Cronograma del curs

L’objectiu del curs és transmetre els coneixements necessaris per a resoldre amb èxit una situació d’emergència relacionada amb el medi aquàtic, capacitant al personal en eixa

Divendres 21 de juliol de 2017
9:00 - 9:15

Introducció. Descripció i Organització del curs

primera intervenció de les nocions bàsiques de rescat, ja siga
1: L’ofegament

en el seu horari laboral o en la vida quotidiana. El curs consta

2: Instal.lacions aquàtiques.

d’una part teòrica i d’un bloc de diverses pràctiques en les
quals es treballarà en diferents entorns com la piscina, platja

9:15 - 14:00

3: Identificació i prevenció d’accidents aquàtics.
4: Tècniques de salvament aquàtic.

i litoral rocós, així com la utilització i, si és el cas, maneig del

5: Cinc consideracions sobre el suport vital en el rescat aquàtic.

material de rescat.

6: Aspectes jurídics relacionats amb el socorrisme aquàtic.

- moto d’aigua

Reconeiximent dels 4 tipus de víctimes aquàtiques

- embarcació

Entrades a l’aigua

- tauler de rescat
S’avaluarà al personal assistent amb diversos supòsits

Natació de salvament per a aproximació
15:30 -20:30

Presa de contacte segons el tipus de víctima
Natació de salvament per a remolc

pràctics de rescat en diferents entorns i varietat de víctimes.

Tècniques de remolc segons el tipus de víctima

Imprescindible un mínim nivell de natació.

Extracció de la víctima a medi sec
Maneig de la víctima traumàtica en aigües poc profundes

Quota d’Inscripció: 175 €

Dissabte 22 de juliol de 2017

Nombre d’hores: 35 h equivalents a 3,5 crèdits ECTS

Aplicabilitat de tècniques de piscina en la platja;

Nombre màxim d’alumnes: 30
Dirigit a professionals de la salut, treballadors sanitaris, bom-

9:00 - 14:00

-Fases de salvament
-Coneiximent i seguretat en la mar.
-Diferents tècniques de rescat depenent el tipus de víctima

bers i treballadors de la seguretat pública

Tècniques de rescat amb: Long board
15:00 - 19.00

Inscripció i matrícula:

-Traumàtic en aigües poc profundes
19.00 - 20.00

Obert el termini de matrícula

Dates de preinscripció:
Del 4 al 14 de juliol de 2017

Dates
de matrícula:
Secretaria
Departament d’Infermeria
Del 5 al 18 de juliol de 2017

Edif. Facultat de Ciències de la Salut

Avaluació d’un rescat complet

Diumenge 23 de juliol de 2017
9.00 - 11.00

Coneiximent del litoral rocós
Rescat en litoral rocós:

11.00 - 14.00

Més informació: https://denfe.ua.es/va

-Entrades a l’aigua
-Rescat simple.
-Rescat coordinat.

Telf. 965903518 - 3831

Secretaria del Departament d' Infermeria
Edif. Facultat Ciències de la Salut
denfe@listas.ua.es
Telf. 965903518 - 3831
E-mail:
denfe@listas.ua.es
http://denfe.ua.es

Carretel

Tècniques de rescat:
15:00 –19:00

-Moto d’aigua
-Embarcació

19:00 20:00

Valoracions / tancament: quadern de pràctiques 5 hores

