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ELS PAPSOBRE  

Desastres 
NATURALS 

Desastres
ANTRÒPICS 

Emergències
DOMÈSTIQUES

Els PAP son eines que permeten fer front a situacions d'estrès excepcional i donar soport a

tercers en aquestes mateixes situacions. 

Tsunamis, terratrèmols,

inundacions, incendis,

erupcions volcàniques, etc. 

En context de guerres,

atacs terroristes,  

refugiats, etc. 

Mort d'un èsser estimat,

accident greu, 

separació, diagnòstic de 

malaltia greu, etc.  



OBJECTIUSELS

Potencial d'acció 
més enllà de les 

grans catàstrofes

SANITAT BARCELONESA



METODOLOGIALA

Directius
ENTREVISTA
x7 
4 AIS 
2 Hospitals NO barcelonesos

Professionals
ENQUESTES

x73 
4 AIS 



RESULTATSELS

1/2 no sap què són

els PAP

60% ho aprèn pel seu

compte

70% no utilitza els PAP

a la seva pràctica diària

95% opinió favorable 

93% els agradaria major

presència 

Desconeixement Autodidactes

Poc ús Alt valor



RESULTATSELS

Manca de  
recursos

Psicòleg de
guàrdia

Hospital de
Mollet

Elevada pressió

assistencial  

 

Inviable i 

ineficient 

 

Figura especialitzada en

PAP dins del servei 



CONCLUSIONSLES

Baixa 
sensibilització

Factor orgànic

envers els PAP i el seu

ús a la sanitat

barcelonesa

molt per sobre del factor

psicològic en les prioritats

sanitàries



¿Imagineu un hospital amb 
un únic expert en RCP?



CONCLUSIONSLES

els PAP com a forma d'entendre les urgències

Descongestionar 
les urgències

Professionals més 
preparats

Atenció Centrada en 
el Pacient

Sensibilizació dels PAP 
 a nivell social i comunitari. 

Encarat a la prevenció per optimizar
recursos.

Major resiliència dels professionals
envers les emergències diàries. 

Recuperació temprana y satisfacció en
pacients.

Oportunitat realista para portar-ho
definitivament a la pràctica i obtenir
els seus beneficis reals.



 STEPSNEXT

Promoure sensibilització
i coneixement dels PAP, entesos com a una eina
universal i no individual

Facilitar formacions
per a fer accessible la realitat dels PAP i porta-los
a la práctica

Cultura de prevenció
educar pel canvi de paradigma, com ja s'ha fet a
nivell orgànic amb les vacunes o la RCP
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