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INTRODUCCIÓ
L’estudi consisteix en obtenir conclusions qualitatives dels participants com a víctimes
en simulacre d’emergència.
OBJECTIU:
Recollida d’elements per millorar i reforçar futurs simulacres d’emergència.
METODOLOGIA:
Recollida/explotació de dades amb enquesta al finalitzar simulacre. Una part de
preguntes tancades que s’avaluen 0-10 (0 correspon puntuació més negativa/totalment
en desacord; 10 la més positiva/totalment d’acord. Altra part de preguntes avaluades
si/no. L’última part és un camp obert per recollir dades qualitatives lliures dels
participants.
RESULTATS:
Participació: 72 alumnes d’infermeria, 53 (73,6%) eren dones; 47 (65,3%) del segon
curs. 54 (75%) van participar com víctime; 18 (25%) com familiars de víctimes. Van
referir sensació d’inseguretat algun moment 48 participants (66,7%); sensació de ferse llarg l’exercici 49 (68%), que el simulacre era positiu per la pròpia formació 64
(88,9%); que el simulacre serveix per millorar l’actuació serveis d’emergències a
l’aeroport 63 (90%); si tornaria a participar en activitat similar 69 (95,8%). Valorat de 0
a 10, la mitja en l’atenció rebuda com víctimes és 6,1 i com familiar és 6,3; el grau de
satisfacció amb l’activitat realitzada és 7,2 i amb l’organització de l’activitat és 6,8; la
valoració de l’atenció rebuda pels sistemes seguretat/Mossos és 5,6 i dels psicòlegs és
7,2 . La motivació per participar ha estat per interès en el tema 55 (76,4%) estudiants,
per curiositat 36 (50%), per obtenir crèdits reconeixement acadèmic 43 (59,7%) i per
altres motivacions 1 (1,4%)
CONCLUSIONS:
Destaca la sensació d’inseguretat en moments puntuals en 66,7% dels participants i
interès en tornar col•laborar en aquests exercicis, amb satisfacció global de 6,5. El
més ben valorat ha estat l’atenció rebuda pels psicòlegs. La valoració més baixa
l’atenció Mossos d’Esquadra.
Destaquen els comentaris de trobar a faltar finalitzar el simulacre amb notificacions
finals a familiars o la retrobada amb les víctimes, per avaluar aquest punt de l’exercici.

