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Presentació del curs   

Els traumatismes, i especialment aquells causats per accidents de trànsit, són 

una de les principals causes de mort en l’àmbit mundial. 

És transcendental que el pacient politraumàtic rebi una adequada assistència i 
que aquesta sigui precoç i sistematitzada. La valoració de la gravetat de les 
lesions és molt important, de manera que el pacient ha de ser atès per 

professionals amb experiència i gran formació. 

Per això és vital conèixer bé el procediment de recepció i atenció al pacient 
politraumàtic, reconèixer els tipus de traumatismes més comuns i actuar en 
conseqüència. 

 

Objectius  

 Aprendre les tècniques i les cures d'infermeria adients per poder-les 
aplicar al pacient, actuant d'acord a les normes i els principis ètics del 

comportament assistencial. 

 Conèixer els diferents quadres que poden presentar-se en un pacient 
politraumàtic i el seu tractament quan ingressa en el servei d'urgències. 

 

 

ATENCIÓ AL PACIENT 
POLITRAUMÀTIC PER INFERMERIA 

PROGRAMA COMPLET 

Durada: 20 h 

Modalitat: en línia 
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Metodologia  

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés 
formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.  

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on 
trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que 
faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els 
participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació. 

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats 
amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre 

amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria.  

 

Continguts  

Mòdul 1. Recepció i monitoratge 

1. Intervenció i avaluació en casos d’urgències 
2. Recepció, acollida i classificació 
3. Valoració inicial del pacient politraumàtic 
4. Mobilització i trasllat del pacient politraumàtic 

5. Tècniques bàsiques de suport de les funcions vitals 

Mòdul 2. Xoc hipovolèmic 

1. Les hemorràgies 

2. El xoc 

3. Traumatismes 

1. Introducció als traumatismes 
2. Traumatismes de les extremitats 
3. Traumatismes de la columna vertebral 
4. Traumatismes cranioencefàlics 
5. Traumatismes toràcics 
6. Traumatismes abdominals 

4. Ferides i cremades 

1. Introducció a les ferides 
2. Diagnòstic i tractament de les ferides 
3. Cremades 
4. Embenats 
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Per a més informació  

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84 Romina Cortés rcortes@ucf.cat 
www.ucf.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest curs s'ha posat en marxa mitjançant el 
finançament del Contracte Programa Sectorial del 
Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de 
Catalunya. 

 


