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Procediments d’emergència per a pares i cuidadors
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Com tractar ràpidament i amb 

confiança qualsevol emergència 

infantil, des de talls i rascades 

fins a ofecs i intoxicacions 

 

 Les fotografies i il·lustracions mostren cada 

pas del tractament 

 Amb codi de colors per tenir una referència 

ràpida en una emergència 

 La guia indispensable per a pares i 

cuidadors 

 

“Sabríeu què fer si el vostre fill ensopega i es fa un tall al braç o es fa mal al turmell? 

Tindríeu la seguretat suficient per tractar la ferida, consolar el vostre fill i saber on demanar 

ajuda? Podríeu cuidar el vostre lactant amb febre alta i ser capaç de reconèixer en quin 

moment una malaltia es converteix en alguna cosa més greu? 

 

Els infants són aventurers per naturalesa i patir ferides menors és part del creixement, com 

ara les malalties infantils, i afortunadament les ferides i les malalties greus són rares. Però 

sigui quin sigui l’incident, és important que l’infant rebi els millors primers auxilis possibles 

en aquell moment. Una bona cura inicial no només pot conservar la vida sinó que també 

pot millorar el procés de recuperació. Aquesta edició revisada del Manual de primers auxilis 

en infants conté totes les pautes més recents per salvar-los la vida, així com una guia de 

com tractar ferides i malalties menys greus.  

 

Espero que aquest llibre us proporcioni els coneixements, les habilitats i la seguretat 

suficients per cuidar qualsevol infant o lactant ferit o malalt i que també us ajudi a 

sentir-vos segurs per actuar si es produeix un incident greu.” Dra. Vivien J. Armstrong 
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Aquest llibre s’ha fet sobretot per a pares però també per a altres persones (avis, tutors, 

professors, mainaderes, personal de jardí d’infants i cangurs) que poden encarregar-se 

habitualment o ocasionalment d’un lactant o d’un infant. El contingut s’ha establert d’una 

manera clara i lògica i la informació es presenta principalment de manera gràfica amb 

paraules senzilles i títols perquè sigui molt fàcil de seguir i entendre. Els consells de primers 

auxilis es poden fer servir per tractar qualsevol infant fins a la pubertat i segueixen la guia 

clínica més actualitzada en el moment de la publicació. 

 

Les emergències són, per naturalesa, esdeveniments inesperats i poden espantar i 

estressar molt la persona encarregada d’un infant. El Manual de primers auxilis en infants 

us permetrà aprendre diverses habilitats pràctiques que us ajudaran a tractar una gran 

varietat d’emergències de primers auxilis i accidents diaris, us donarà seguretat i us farà 

respondre de la millor manera possible. Com més tranquil estigueu, més eficaç serà la 

vostra ajuda, i escoltant i parlant amb l’infant podreu prendre la millor decisió per a tots dos, 

la qual cosa millorarà molt el desenllaç. 

 

A més, hi ha informació de referència al final del llibre: una secció sobre equips de primers 

auxilis i tècniques d’embenatge amb una llista d’articles útils per tenir a casa i com es fan 

servir. Les pàgines de seguretat domèstica destaquen les zones de perill potencial a la llar i 

com preparar-les per minimitzar el risc d’incidents en primer lloc. 
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