PROGRAMA DEL CURS:

SUPORT VITAL BÀSIC I
DESFIBRIL·LACIÓ
AUTOMÀTICA
(SVB+DEA)
RECICLATGE

RECICLATGE EN SUPORT VITAL BÀSIC I DESFIBRIL·LACIÓ AUTOMÀTICA
(SVB i DEA)

Tipus d’activitat: Curs de formació continuada adreçat al personal sanitari i no sanitari.

Durada del curs: 90 minuts.
Dates: A determinar.
Objectius:
Mantenir les competències necessàries per practicar correctament SVB i DEA en pacients amb
aturada cardiorespiratòria que ho requereixin. Atès que aquest manteniment requereix una
pràctica continuada, aquest curs proposa una activitat de recordatori que permeti mantenir
actualitzades les esmentades competències.
Continguts:


Recordatori teòric de la seqüència d’actuació del SVB i del DEA.



Realització d’una seqüència de RCP completa segons els criteris de l’European
Resuscitation Council.



Simulació completa d’una seqüència d’actuació amb DEA.

Metodologia:
L’aprenentatge de les tècniques de SVB i DEA es du a terme a través de pràctiques amb material
de simulació, de manera que l’espai i el temps per a que cada alumne realitzi la pràctica completa
de forma autònoma.

Recursos materials:


Aula i material de projecció per classes teòriques.



Aula per les exposicions pràctiques (zones amplies per cada 8 alumnes).



Ninots de simulació (mínim 1 x 8 alumnes e instructor).



Material de protecció de via aèria.



Simulador d’arítmies i DEA.

Destinataris:
Adreçat a personal sanitari i no sanitari que hagi realitzat el programa de formació base en SVB i
DEA.

Nombre màxim d’alumnes:

8 alumnes per instructor.

Professorat:
Professionals sanitaris vinculats al SEM, llicenciats en medicina, Diplomats en Infermeria DUI i
TTS /TES(Tècnics en transport Sanitari/ Tècnics en Emergències Sanitàries), instructors en Suport
Vital Bàsic i Desfibril·lació pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) amb el reconeixement de
l’European Resuscitation Council (ERC).

Avaluació:
S’avaluaran els coneixements, les habilitats i les actituds adquirides mitjançant la realització de
casos simulats, tant amb pacient simulador com amb maniquí, i la realització d’una prova teòrica a
l’inici i finalització de l’acció formativa.
És obligatori el 100% de l’assistència al curs.
Els alumnes que superin satisfactòriament l’avaluació (75% de respostes correctes) i pràctiques,
rebran un certificat oficial emès pel Consell Català de Ressuscitació (CCR), acreditat per
l’European Resuscitation Council (ERC).

Contacte:
Diego Alonso Gómez.
Unitat de Formació del Sistema d’Emergències Mèdiques.
diegoalonso@gencat.cat

