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L’àrea de Salut de la Ribera i la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Favara 
varen organitzar el passat dijous 12 de novembre una xerrada saludable amb el 
títol “Primers Auxilis, que fer, com actuar”. 

La finalitat d’aquesta xerrada era la de proporcionar uns coneixements bàsics 
davant qualsevol víctima en els accidents més freqüents a més de millorar les 
conductes personals i habituals amb els riscos quotidians que ens podem trobar. 
Aquesta xerrada, conduïda per la metgessa Maria Mora i per l’infermer Vicent 
Rebull va constar de dues parts. 

 En la primera part ens varen explicar com hem d’actuar davant situacions de 
primers auxilis com infarts, amputacions, tècniques de reanimació, com evitar més 
lesions de les ja produïdes, com protegir les ferides per a evitar infeccions, 
intoxicacions, com transportar al ferit, etc. 
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Ja en la segona part tractaren els temes de cura de les diverses ferides o lesions 
que poden produir-se per hemorràgies, colps, ferides especials en els ulls, en el 
pit , abdomen, cremades per foc o per àcids, etc. on ens explicaren les pautes a 
seguir per a curar les ferides en la majoria dels casos freqüents o la protecció 
d’una ferida complexa fins al trasllat del malat a un centre sanitari. 

A l'acte què celebraren assistiren unes 70 persones què de manera molt positiva 
agraïren la informació rebuda sobre els primers auxilis. El Regidor de Sanitat de 
l’Ajuntament de Favara Juan José Milvaques va valorar positivament i agrair 
la col·laboració de l’Àrea de Salut de la Ribera en aquest acte i com no destacar la 
importància d’aquestes xerrades sanitàries per a què tots els veïns i veïnes del 
poble de Favara tinguen una informació bàsica de com actuar davant d’una 
situació sanitària com les exposades en aquesta xerrada. 
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