CURS DE FORMACIÓ EN SUPORT VITAL BÀSIC (SVB- DEA)
Tipus d’activitat:
Curs presencial amb documentació́ i examen previ.
Taller presencial de 6 hores.

Professionals als quals es dirigeix l’activitat :
1. Metges, infermers i tècnics independentment de l’especialitat.
2. Altres col·lectius: altres professionals sanitaris o altres professionals o entrevinents
amb necessitat de conèixer el DEA.

Objectiu/s general/s del curs
Difondre les tècniques de SVB amb DEA a la persona que s’ha d’afrontar a situacions
d’urgència i emergències ( en centres sanitaris, via pública, sistemes d’emergències, etc.)
i mantenir la competència a llarg termini amb reciclatges periòdics.
Tots els objectius, contingut i metodologia del curs segueix les directrius i recomanacions
de l’European Resuscitation Council (ERC) i del Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Objectius específics o d’aprenentatge del curs
S’orienta a millorar coneixements, habilitats i /o actituds.
- Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR). Seguretat del
reanimador i en l’escenari.
- Aprendre a identificar una víctima inconscient que respira i posar-la en posició
lateral de seguretat .
- Activar el Sistema Integral d’Emergències.
- Adquirir els coneixements teòrics, tècniques i habilitats necessàries per al
tractament de l’ACR sense i amb utillatge, realitzats per una i dos persones.
- Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic, així com el protocol
de la seva utilització.
- Identificar i tractar altres situacions d’emergència que poden conduir a la ACR:
obstrucció de la via aèria per cos estrany, identificar als pacients que puguin
presentar un Infart Agut de Miocardi, un ofegament, un AVC, etc.
- Indicacions, contraindicacions i tècnica de las cànules orofaríngies.
- Indicacions, contraindicacions i tècnica de la ventilació artificial amb mascaretabossa-autoinflable ressuscitadora.

Estructura del curs
1. Fase d’estudi no regulada: L’alumne rep aproximadament 7 dies abans de la
celebració del curs, la documentació oficial específica amb les matèries del curs.
Aquesta fase és de lliure dedicació però essencial per l’aprofitament del curs
presencial. Al inici de la fase formativa presencial, l’alumne realitzarà una
avaluació teòrica prèvia dels seus coneixements.
2. Fase presencial: sessió de 6 hores lectives que inclou l’avaluació inicial i final, les
exposicions teòriques i els tallers pràctics on es desenvolupen les tècniques
descrites a la documentació i a les fases teòriques.

Temari
Introducció a la RCP. Suport vital bàsic (SVB). Cadena de supervivència. Guies d’actuació
SVB (primera i segona anella de la cadena). Maneig via aèria en suport vital. Posició
Lateral de Seguretat. Ennuegament. Desfibril·lació externa automàtica (tercera anella).
Guies d’actuació DEA. Seguretat. Aspectes ètics, aspectes legals. Pràctica d’habilitats
“pas a pas”.

Professorat
El professorat del curs són instructors acreditats del Consell Català de Ressuscitació
(CCR)

Avaluació
Es realitzen diferents tipus d’avaluacions (a part de l’avaluació́ contínua en els grups de
pràctiques), formatives i administratives, teòriques i pràctiques:
1.- Avaluació́ teòrica inicial: Qüestionari obligatori tipus test a efectes de valorar el punt de
partida dels alumnes i individualitzar el seguiment per part del docent.
2.- Avaluació teòrica final: Es requereix el 80 % de respostes correctes per superar
satisfactòriament el curs.
3.- Avaluació́ d’habilitat pràctica final: Avaluació continuada i per mitjà del test estructurat.
Es requereix el 90% de les habilitats necessàries per efectuar una ressuscitació correcte.
4.- Qüestionari anònim d’opinió́ sobre la activitat, material, organització́ i professorat.

