
Seguretat  a  les  activitats  de  muntanya.  Atenció  sanitària.  Valoració
primària (DE) i valoració secundària

II. Valoració primària (continuació)

5è. Valoració de l'estat neurològic

Passem ara a valorar la D, estat neurològic: caldrà valorar l'estat de consciència del ferit, a la veu i

al tacte (al dolor) . 

Un pacient inconscient, semiinconscient, desorientat en temps i espai o amb agitació psicomotriu

(inquiet, agressiu, etc) ens pot indicar lesió neurològica (per exemple, traumatismes al cap). 

Valorarem també les seves pupil·les: les ninetes han de ser simètriques i reaccionar a la llum.

Ninetes asimètriques poden indicar fàcilment una possible lesió cerebral. 

Per  últim,  caldrà  valorar  la  mobilitat  i  sensibilitat  de  les  4  extremitats:  la  pèrdua de força i/o

sensibilitat  en  alguna  d'elles  (generalment  2  d'elles)  pot  indicar  lesions  de  medul·la  òssia  i

comportar seqüeles molt greus en el ferit. Davant alguna d'aquestes alteracions, caldrà ser molt

rigorós  amb  qualsevol  mobilització  del  malalt,  mantenint  estrictament  l'eix  cap-tronc  pelvis-

extremitats, amb especial cura amb la columna cervical.

6è. Valoració de l'exposició

Per últim, valorarem la E, exposició

Farem una  exploració  ràpida  de  cap  a  peus  per  intentar  detectar  signes  que  ens  alertin  de

possibles lesions (ferides,  deformitats evidents sobre parts òssies etc)  .  Important la protecció

tèrmica del malalt. Per tant, afegim sempre una o més mantes tèrmiques lleugeres a la nostra

motxilla. Tampoc no ens oblidarem de tranquil·litzar-lo i  oferir-li  suport emocional mentre arriba

l'ajuda qualificada .

Amb tot  això,  haurem  finalitzat  la  valoració  primària  del  ferit  i  podrem  passar  a  la  valoració

secundària. 
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Valoració secundària

La  valoració  secundaria  està  destinada  a  detectar  possibles  lesions  secundàries,  mitjançant

l'exploració física sistemàtica (visual i manual) del ferit, de cap a peus. 

Segueix  un  ordre  cefalocaudal:  cap-cara,  coll,  tòrax,  abdomen,  pelvis,  extremitats  superiors,

extremitats inferiors i esquena. 

És el moment també d'interrogar sobre els antecedents patològics de l'accidentat. Així doncs, amb

aquesta darrera valoració feta per segments, podran detectar-se lesions que, tot i no suposar una

amenaça  a  curt  termini,  sí  a  mig  termini:  traumatismes  cranioencefàlics,  lesions  d'abdomen

quirúrgiques, fractures obertes o tancades d'extremitats, fractures de pelvis, ferides, etc.

La cura de les ferides podrà demorar-se fins a l'arribada dels equips professionals, però, en entorn

de muntanya, si aquesta arribada es demora, és recomanable realitzar una primera cura de la

ferida al lloc de l'incident per evitar infeccions posteriors. 

Un  punt  cabdal  de  la  valoració  secundària  serà  la  detecció  i  tractament  de  lesions  a  les

extremitats.  Com  hem  dit  al  principi,  tenen  una  elevada  incidència.  La  necessitat

d'immobilitzacions amb mitjans de fortuna fins a l'arribada de personal qualificat al lloc de l'incident

és especialment rellevant en muntanya, atesa la freqüent necessitat d'haver de moure el ferit de la

seva posició inicial per permetre un tractament provisional idoni de les seves lesions. 

Com ja hem comentat, cal una formació especifica i entrenament adequat per a realitzar aquestes

maniobres. Detallarem aquestes immobilitzacions de fortuna al vídeo següent.
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