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S’han fet molts materials per apropar els coneixements
de les maniobres salvavides (suport vital bàsic) als infants, pares i personal docent de les diferents edats
escolars infantils. No obstant això, L’Aisha i els salvavides és la primera obra que jo conegui en què l’autor, o
autora en aquest cas, Lucía Porteiro, anestesiòloga pediàtrica, aconsegueix transmetre continguts professionals relacionats amb l’atenció a l’emergència que comporta l’aturada cardiorespiratòria, utilitzant un llenguatge
que possibilita una òptima comunicació amb infants de
diverses edats, així com amb els seus pares. Això no és
nou en l’autora, que també ha sabut transmetre a les
famílies els procediments bàsics d’anestèsia relacionats amb la cirurgia pediàtrica programada en un altre
llibre, titulat Preparats, llestos, a somiar!, que ha estat
ressenyat prèviament a PEDIATRIA CATALANA (Pediatr Catalana. 2020;80(4):154).
Excel·lent és la forma de narració en un llibre infantil
en què els infants poden captar bé els conceptes de
salvar vides identificant-se amb els protagonistes.
D’altra banda, els dibuixos que acompanyen el llibre,
obra de l’il·lustrador Robert García, insereixen el conte
de forma agradable en un ambient natural de boscos i
muntanyes que estimulen la fantasia.
Una lliçó important és que són els infants els que salven un adult i no a l’inrevés. Ja hi ha hagut molts casos
en què infants fent maniobres correctes i procediments
concordes amb les recomanacions (guidelines) han
salvat vides. Un èxit dels diversos programes de divulgació escolars. I just per a ells, aquest llibre pot ser el
«manual» de formació.
L’Aisha i els salvavides, una història destinada sobretot
als infants, disposa d’un annex amb el qual el llibre
adquireix una doble funció addicional: formar també
els pares i els docents. El llibre treballa a diversos nivells: amb la historieta i els dibuixos s’orienta a la població infantil, però al mateix temps presenta una tècnica que també funciona per a adults. Per això, L’Aisha
i els salvavides és un llibre per a infants però també per
a pares. I a més, és una eina molt important per a
pedagogs, estudiants de ciències de l’educació, pediatres de primària i eventuals metges generals en zones
sense atenció pediàtrica. Jo mateix he pogut recollir les
primeres experiències positives de l’ús del llibre amb
estudiants de ciències de l’educació i amb pediatres
de primària al Tirol del Sud (Itàlia).
L’Aisha i els salvavides és el llibre perfecte, de mida
ideal, com a regal per als petits en el seu aniversari o
per Nadal. Però també ho pot ser per a pares i
educadors.
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Fins ara, el llibre ha estat publicat en català i castellà.
Des d’aquí, animo possibles editorials perquè ho facin
en altres llengües. En diferents països hi ha diferents
llengües, el mateix que hi ha diferents paisatges, com
a L’Aisha i els salvavides.

Burkhard Wermter
Pediatre de primària i docent, Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat de Bozen-Bolzano, Brixen-Bressanone (Tirol del Sud, Itàlia)

I per als lectors interessats en el tema:
• Suport vital a les escoles (Catalunya): https://ccr.cat/ensenyament-del-suport-vital-a-les-escoles-programa-del-consellcatala-de-ressuscitacio-i-departament-densenyament-dela-generalitat-de-catalunya/
• Experiències a l’escola primària (Astúries): www.rcpdesdemicole.es
• Classes de gestió d’emergències/urgències, i de malalties
agudes i cròniques a l’escola bressol i a l’escola primària en
una facultat de ciències de l’educació: https://www.unibz.it/
en/faculties/education/academic-staff/person/39572burkhard-wermter
• Praxishandbuch der pädiatrischen Grundversorgung (‘Manual de pediatria de primària’). Elsevier, 2020; ISBN
9783437212826 https://shop.elsevier.de/praxishandbuchder-paediatrischen-grundversorgung-9783437212826.html
• Projecte RCP per a pediatres de primària al Tirol del Sud
(Itàlia): www.pediatri-kinderaerzte.it
PEDIATRIA CATALANA Any 2020 Volum 80

