
Primers auxilis 10.02.05 

Traslladar 

Definició
 

El trasllat consisteix a moure les víctimes des del lloc on s’han accidentat fins a qualsevol altra destinació 
perquè puguin rebre els primers auxilis i/o l’assistència sanitària especialitzada. 

Continguts
 

S’ha de fer amb els mitjans adequats de persones, dispositius o d’elements mecànics. S’ha de triar el mètode 
de trasllat adequat segons el tipus de lesió que presumiblement pateixen les víctimes, l’estat 
en què es troben i la disponibilitat de persones, dispositius i d’elements mecànics. 

S’ha de fer amb la màxima cura i atenció per evitar moviments que provoquin lesions addicionals a les que ja 
ha produït l’accident. 

S’ha de prestar una atenció especial a: 

• Les possibles lesions de columna vertebral, en les quals l’accidentat s’ha de moure en bloc, per evitar lesions 
sobre la medul·la espinal. 

• Els desplaçaments per carreteres amb el ferm en mal estat.
 

S’ha d’evitar, sempre que es pugui, fer trasllats precipitats.
 

La durada del trasllat ha de ser la menor possible.
 

En casos d’atrapament entre ferralla, caiguda en espais estrets, aixafament, etc., és necessari utilitzar mètodes
 
especialitzats per tal de moure la víctima sense provocar risc addicional d’empitjorar les seves lesions.
 

Fases del trasllat 

El trasllat pot constar de dues fases: 

• Des d’on s’han accidentat les víctimes fins al lloc on rebran els primers auxilis (dins del recinte de l’obra). 

• Des d’on se’ls han aplicat els primers auxilis fins al centre mèdic extern de referència on faran el tractament 
definitiu de les lesions. 
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Sistemes de trasllat i mitjans personals 

Segons el nombre de socorristes, es poden utilitzar diferents sistemes per traslladar les víctimes. 

Trasllat amb un sol socorrista: 

• Arrossegament.
 
• Càrrega.
 

Trasllat amb dos socorristes:
 

• Càrrega: 
. Pont. 
. Cadireta de la reina.Trasllat amb tres o més socorristes: 

• Càrrega: 
. Pont. 
. Cullera. 

Dispositius i mitjans mecànics 

Elements necessaris per fer el rescat de les víctimes: 

• Escales. 

• Plataformes elevadores. 

• Cordatges. 

• Altres.
 

Elements per fer el trasllat:
 

• Llitera.
 

• Ambulància.
 

• Altres.
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