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IES LAMAS DE CASTELO

Circular para as familias

Urxencias sanitarias
Durante este curso estamos incorporando aos procedementos do instituto o  Protocolo de actuación ante
atención  en  urxencias  sanitarias  e  atención  educativa  ao  alumnado  con  enfermidade  crónica,  que  a
Consellería publicou recentemente. Resulta necesario que as familias coñezan como se vai proceder en
casos de urxencias sanitarias, que é o motivo polo que se vos envía esta circular.

O protocolo mencionado inclúe desde un decálogo de primeiros auxilios até instrucións específicas para
casos concretos, pero non implica que os centros educativos conten con persoal formado en Primeiros
Auxilios ou Soporte Vital Básico. O protocolo establece, por outra banda, que as familias sexan informadas
puntualmente de todas as urxencias que lles afecten aos e ás menores ao seu cargo e que se cree un
rexistro de actuacións.

Poden consultar o Protocolo de urxencias sanitarias e enfermidade crónica en http://educonvives.gal 

1 Urxencias sanitarias leves

Nalgúns casos (cortes, escordaduras, mareos ou feridas leves, por exemplo) pódese actuar sen precisar de
asistencia  especializada.  Nestes casos,  nos que non se considera que sexa preciso avisar  ás familias
inmediatamente, informaráselles igualmente por escrito empregando o formulario incluído no Protocolo.

En ningún caso se subministrará medicación de ningún tipo.

2 Outras urxencias sanitarias

Non sempre é fácil estimar a gravidade dunha urxencia, polo que en caso de dúbida chamarase ás familias
para informar e solicitar a súa intervención. Cando se aprecie que pode tratarse de algo grave chamarase
tamén directamente ao 061.

Nestes casos comunicaranse tamén por escrito as actuacións realizadas para que teñan constancia ou para
que as presenten aos servizos sanitarios.

Se precisan de máis información poden consultar na secretaría do instituto (8818 67204).
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