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RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU 

Les urgències i emergències en l’àmbit extrahospitalari representen, en l’actualitat, una part força 

important del total de l’atenció infermera. Dins d’elles s’inclouen, l’atenció d’urgències 

domiciliàries, l’atenció en accidents i catàstrofes i l’atenció al carrer, àmbits on els recursos dels 

quals disposem són limitats i on el temps juga com a factor decisiu. 

El sistema sanitari ha implementat i potenciat la posada en funcionament de Sistemes 

d’Emergències Mèdiques que permeten una primera intervenció en aquelles situacions en què la 

persona es troba fora de l’àmbit hospitalari, però que requereix d’una atenció sanitària professional 

que permeti la seva valoració, estabilització i posterior trasllat al centre hospitalari més adequat 

d’acord amb la gravetat i a les característiques de la urgència/emergència que està patint. 

Cal doncs, que els professionals en Infermeria disposin dels coneixements necessaris per poder 

donar una atenció adequada d’acord a les necessitats i la gravetat de la patologia en les emergències 

i urgències a l’àmbit extrahospitalari. 
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INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

L’assoliment de competències que inclouen l’adquisició de coneixements, habilitats, actituds i 

aptituds, permetran donar cobertura a una important demanda social dels professionals 

d’infermeria que atenen a la ciutadania en situacions d’emergència, prioritzant les seves 

intervencions en funció de las situacions de complexitat que es trobin. 

RECOMANACIONS PRÈVIES 

Es recomana haver cursat les assignatures de Farmacologia i Funció del Cos Humà I i II.   

OBJECTIU/S 

• Adquirir els coneixements i habilitats necessàries que permetin identificar, valorar i  
actuar davant situacions d’urgència/emergència extrahospitalària.  

• Conèixer els recursos i instruments disponibles en l’àmbit extrahospitalari i fer-ne un 
correcte ús. 

• Reconèixer situacions de perill, valorar les limitacions existents en la nostra actuació, 
per poder actuar de la manera més beneficiosa per l’usuari/a i per nosaltres mateixos, 
evitant situacions de perill i mobilitzant tots els recursos que es troben al nostre abast.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE 

CE1. Oferir una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les 

persones a les quals atenem, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements 

científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les 

normes legals i deontològiques aplicables. 

CE1.59. Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut i situacions 

d'emergència en l'àmbit extrahospitalari. 

CE6. Basar les intervencions infermeres en l’evidència científica i en els mitjans disponibles. 

CE6.26. Aplica cures en situacions específiques d'alta complexitat basades en l'evidència 

científica. 

CE7. Demostrar que compren sense prejudicis a les persones considerant els seus aspectes físics, 

psicològics i socials com a individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves 

opinions, creences i valors. 
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CE7.40. Donar resposta a situacions crítiques en l'àmbit intra i extrahospitalari considerant els 

aspectes físics, psicològics i socials dels individus, assegurant el respecte a les seves 

opinions, creences i valors i garantint el dret a la intimitat a través de la confidencialitat 

i el secret professional. 

CE10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva 

seguretat. 

CE10.13. Identificar i actuar davant problemes de salut en l'àmbit extrahospitalari tenint en 

compte la seguretat de les persones o grups i dels professionals. 

CE15. Treballar amb l’equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s’estructuren de forma 

uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i a més de personal de les 

organitzacions assistencials. 

CE15.3. Identificar els professionals de l'equip d'actuació d'emergències extrahospitalàries. 

CE15.4. Comprendre la importància d'actuar coordinadament en un equip d'emergències 

extrahospitalàries. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

CT1. Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes. 

CT3. Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adient per donar resposta als problemes 

de l’àmbit professional, de forma eficient i eficaç. 

COMPETÈNCIES GENERALS 

CG3. Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions. 

CONTINGUTS 

UNITAT 1: CONCEPTES BÀSICS 

•  Atenció prehospitalària 

•  Urgència i emergència mèdica 

•  Fases de l’actuació prehospitalària  
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UNITAT 2: L’ ENTORN 

•  Control de l’entorn: contextualització física i contextualització clínica  

•  Estigmes 

• Protecció i autoprotecció 

UNITAT 3: L’ ABCDE, FONAMENT DE L’ATENCIÓ PREHOSPITALÀRIA 

•  Valoració primària i secundària.  

UNITAT 4: EL PACIENT TRAUMÀTIC 

•  Conceptes bàsics. fisiopatologia dels traumatismes 

•  Traumatismes toràcics  

•  Traumatismes del raquis i lesions medul·lars  

•  Traumatisme dels teixits tous i amputacions  

•  Traumatismes abdominals 

•  Traumatismes de pelvis i extremitats 

•  Traumatismes crani-encefàlics 

UNITAT 5: CRÍTIC MÈDIC 

•  Urgències respiratòries 

•  Dispnea: definició, etiologia, patologies més freqüents  

•  Urgències cardiovasculars 

•  Dolor toràcic: definició, etiologia, factors de rics i paràmetres de gravetat, patologies 

més freqüents 

•  Urgències metabòliques 

•  definició, etiologia i patologies més freqüents 

•  Urgències digestives 

•  Hemorràgia digestiva: definició, etiologia, valoració i actuació.  

•  Patologia neurològica 

•  Convulsions: definició, formes clíniques, valoració i actuació  

•  Coma: definició, etiologia, exploració neurològica, actuació  

•  Síncope: definició, etiologia, valoració i actuació 

•  Accidents cerebrovasculars: definició, classificació, avaluació diagnòstica.  codi ictus 
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UNITAT 6: LESIONAT PER AGENTS FÍSICS: CREMADES I PATOLOGIA DEL FUM 

UNITAT 7: INTOXICACIONS 

UNITAT 8: URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES 

ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 51,0 2,0 CE1.59, CE6.26, CE15,3, CE15.4, CG3

Supervisades 3,0 0,1
CE1.59, CE6.26, CE7.40, CE10.13, CE15.3, CT1, CT3, 

CG3

Autònomes 96,0 3,8 CE1.59, CE6.26, CE7.40, CE10.13, CT1, CT3, CG3

TOTAL 150,0 6,0  

AVALUACIÓ 

Descripció de les activitats d’avaluació 

Aquesta assignatura s’avalua amb: 

•  Proves escrites 50% 

•  Presentacions i discussions de casos 10% 

•  Treballs individuals 20% 

•  Simulació en grup 20% 

Criteris per aprovar l’assignatura 

És requisit realitzar l’avaluació escrita i aprovar-la per fer mitjana amb la resta de notes. 

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final de l’assignatura igual o superior a 5/10. 

Calendari de les activitats d’avaluació: 

Veure el pla de treball de l’assignatura que es presentarà a l’inici d’aquesta. 

Revisió de les activitats d’avaluació: 

El resultat de les activitats d’avaluació i la data i hora de revisió es publicaran a la plataforma moodle. 

Es considera No avaluable (NV) quan l’estudiant no s’hagi presentat a l’avaluació escrita. 
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Prova de síntesi: Els estudiants en segona o més matrícula que s’hagin presentat a totes les proves 

d’avaluació el curs anterior, poden optar a avaluar-se amb una única activitat d’avaluació de síntesi. 

Aquesta activitat consistirà en un examen en finalitzar l’assignatura coincidint amb l’examen final 

de l’assignatura.  

Els estudiants en segona o més matrícula que vulguin optar a l’examen de síntesi ho han de 

comunicar per escrit a la coordinadora de l’assignatura com a màxim un mes una vegada iniciada 

aquesta  

ACTIVITATS AVALUATIVES 

TIPUS D'ACTIVITAT

PES SOBRE 

LA

NOTA (%)
HORES1 ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Proves escrites 50% 2,0 0,1
CE1.59, CE6.26, CE7.40, 

CE10.13, CT1, CT3

Simulacions en grup 20% 6,0 0,2
CE1.59, CE6.26, CE10.13, 

CE15.3, CE15.4, CT1, CT3

Presentacions i discusions de 

casos
10% 3,0 0,1 CE1.59, CE10.13, CT1, CT3

Treballs individual 20% 0,0 0,0
CE1.59, CE6.26, CE7.40, 

CE10.13, CT1, CT3, CG3

TOTAL 11,0 0,4

1 S'especifica hores dedicació presencial de l'estudiantat a l'activitat avaluativa  

RECUPERACIÓ 

Només es pot optar a recuperar l’avaluació escrita si aquesta s'ha realitzat prèviament. Les 

simulacions en grup i els treballs individuals i/o en grup no tenen opció a recuperació. 

L’activitat de recuperació consistirà en un examen tipus test. 

La nota màxima de les activitats que es recuperin serà un 5. 

BIBLIOGRAFIA 

PHTLS. Soporte vital básico y avanzado en el trauma prehospitalario. 6ª ed. Madrid: Elsevier; 2008. 

Alvarez C, Chuliá V, Hernando A. Manual de asistencia sanitaria en catástrofes. Madrid: ELA. 
Arán;1992. 



 

 

 
ATENCIÓ EN INFERMERIA EN EMERGÈNCIES EXTRAHOSPITALÀRIES 2018-2019 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Pàgina | 7  

 

 

Ayuso Baptista T. Manejo inicial del paciente traumatizado grave: Urgencias y emergencias. Madrid: 
Aran; 2011. 

Carrasco Jimenez MS; Paz De Cruz JA. Tratado de emergencias médicas. Madrid: Aran; 2000. 

Chulé V. Fisiopatologia del transporte. Jano;1985: 651-M 

Danforth Tratado de obstetricia y ginecología. 8ª ed. México: McGraw- Hill;2000. 

Desola J. Fisiología y fisiopatología del buceo. Barcelona: Marín;1989. 

Dueñas A. Intoxicaciones agudas en medicina de urgencias y cuidados críticos. Barcelona: 
Masson;1999 

De Vierna-Grosso A, Medina-Aragon FJ, Alvarez Leiva C. Guía rápida de fármacos en emergencia 
extrahospitalaria. Madrid: Aran;2011 

Fernandez Milán JM. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Madrid: Pirámide; 2005. 

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Protocols d’intoxicacions. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya; 1998. 

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Protocol d’assistència al part i 
al puerperi i d’atenció al nadó. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2003. 

Jimenez Murillo L,  Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias. Madrid: Elsevier; 2004. 

Kirsta, A. Superar el estrés. Barcelona: Integral; 1990. 

Lloret J., Muñoz J, Artigas, V. Protocolos terapéuticos de urgencias. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona: Masson; 2005 

Muriel C. Fisiopatología del transporte sanitario: Emergencias médicas. Madrid: ELA; 1992. 

Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia (SEGO). Protocolos asistenciales en obstetricia. 

LEGISLACIÓ VIGENT 

Decreto 182/1990 de 3 de Julio, por el que se regula el transporte sanitario en el ámbito de Cataluña, 
DOGC núm. 1326 (1990). http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1326/641310.pdf  

Ley 43/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente. 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Real Decreto 619/1998 de 17 de Abril, por el que se establecen las características técnicas, el 
equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por 
carretera. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1326/641310.pdf

	ATENCIÓ EN INFERMERIA EN EMERGÈNCIES EXTRAHOSPITALÀRIES
	RELLEVÀNCIA EN EL PERFIL FORMATIU
	INTERÈS EN EL PERFIL PROFESSIONAL
	RECOMANACIONS PRÈVIES
	OBJECTIU/S
	COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES – RESULTATS D’APRENENTATGE
	COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
	COMPETÈNCIES GENERALS
	CONTINGUTS
	ENFOCAMENT METODOLÒGIC
	AVALUACIÓ
	ACTIVITATS AVALUATIVES
	RECUPERACIÓ
	BIBLIOGRAFIA

