
Atenció sanitària inicial

I a. PAS

Malgrat la nostra preparació i prudència, hem patit un accident o hem trobat
una  persona  amb  problemes.  En  el  següent  bloc  de  primers  auxilis
aprendrem què és el  que hem de fer i  el  que no hem de fer per ajudar a
l'accidentat.

Hola.  Sóc  Yolanda  Ferreres,  infermera  del  Grup  d'Emergències  Mèdiques  de  Bombers  de  la

Generalitat (GEM) . 

Us parlaré de l'atenció sanitària inicial a l'accidentat en muntanya. 

En aquests vídeos intentarem donar-vos unes idees bàsiques en l'actuació en aquest entorn. És

un tema ampli i complex que precisa de formació practica específica en socorrisme bàsic. Per tant,

aquest  vídeo no pretén substituir-la,  sinó donar nocions a primers actuants i  les estratègies a

seguir fins l'arribada dels equips professionals .

Les dades de sinistralitat recollida a les bases de dades dels grups de rescat de Bombers de la

Generalitat mostren que quasi una quarta part  dels lesionats en muntanya ho són per causes

traumàtiques (cops, ferides, fractures, luxacions, lesions de òrgans interns, etc). Les lesions per

traumatisme més freqüents es produeixen a les extremitats (sobretot a les extremitats inferiors),

seguides  per  les  lesions  del  cap  i  la  cara.  Les  persones  ateses  per  causes  mèdiques  no

traumàtiques poden patir patologies diverses. Les més freqüents són

• la inconsciència (aturada cardiorespiratòria -ACR- en alguns casos)

• malestar general i mareig

• hipotèrmia

• dolor toràcic de causa cardíaca

• etc.

Per tant, ens centrarem en l'atenció al pacient traumàtic accidentat en muntanya. Anem-hi, doncs!
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Què fem davant un accidentat a la muntanya?

El primer que cal fer és aplicar el procediment PAS, un procediment d'actuació per prioritats que

garanteix la seguretat i una assistència adequada. L'acrònim PAS vol dir 3 estadis seqüencials

dels quals no podem invertir l'ordre: P de Protegir; A d'Alertar; S de Socórrer. 

La  P de  Protegir:  significa  autoprotecció  i  protecció  del  ferit  .  Després  d'un  accident  a  la

muntanya, cal evitar sempre un possible sobreaccident. Intentarem no moure el malalt, excepte si

es  troba  en  situació  de  perill,  o  si  ho  requereix  per  inclemències  del  temps  o  quan  l’ajuda

professional  triga  molt  a  arribar.  En  cas  de  decidir  moure  el  ferit,  ho  farem  seguint  les

recomanacions que anirem comentant al llarg del capítol. Recordar la protecció tèrmica del ferit en

tot moment. 

Un cop feta la P del PAS, passarem a l'estadi següent: la A d'Avisar . Avisarem el 112, tal i com

s’ha comentat en d’altres capítols. Per últim, anem a atendre la S del PAS: Socórrer que és el que

ens ocupa realment en aquest vídeo. Com veieu, és la darrera cosa que cal fer en l'atenció al ferit,

per ordre de prioritats. Socórrer comprèn dues vessants fonamentals també seqüencials:
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1. la valoració primària, el que coneixem com ABCDE,

2. la valoració secundària (de cap a peus) 

Trobarem els accidentats en diferents posicions. Per poder iniciar aquestes valoracions, en moltes

ocasions, serà necessari tenir-los boca amunt com mostrem al vídeo. 

La mobilització d'un pacient de bocaterrosa a boca amunt la realitzarem de la següent manera:

• Sempre hi haurà una persona controlant el cap, agafarà la part de darrere del cap i la zona de la

mandíbula, tenint compte, amb precaució, de no obstruir la via aèria i no prémer el coll i llavors

alinearem les extremitats, el primer de tot al llarg del cos. 

• Amb compte per si notem que pot haver-hi alguna lesió a les extremitats. Llavors, per decidir si

girem cap a una banda o l'altra qui manarà sempre és la posició del cap. Veiem que és més fàcil

girar cap aquí que no girar cap allà perquè hauria de passar absolutament per sobre de la cara i

fer un esforç més gran. Per tant girarem cap a aquesta banda perquè la posició del cap del

malalt ens ho indica. Sempre liderarà la maniobra la persona que és al cap, tenint la precaució

de mantenir l'eix cap-tronc-pelvis alineat. És a dir mantenir en tot moment aquesta alineació

perquè les cervicals pateixin el mínim possible. Aquesta maniobra es sol fer en dos temps: es

compta fins a tres i es fa un primer temps, i  es compta fins a tres i anem a terra. Anem a

mostrar-la: una, dos i tres fins a la meitat. Si us fixeu, intentarem mantenir sempre al màxim el

cap alineat amb el tronc, i una, dos i tres fins a terra. I ara tenim a la persona en decúbit supí,

boca amunt, per poder-la valorar adequadament. 
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