
Cadena de Supervivència

Curs Acreditat Suport Vital Bàsic amb  
Desfibril·lador Extern Automatitzat (SVB+DEA)

Presentació
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat en els països  industrialitzats, i d’entre 
aquestes destaca la mort sobtada cardíaca. Per tal de disminuir la mortalitat davant una mort sobtada, les 
societats científiques internacionals recomanen una seqüència ordenada d’accions representada gràficament 
per l’anomenada “Cadena de la supervivència”. 

La “Cadena de Supervivència” (que en el nostre país s’emmarca en les recomanacions de l’European Resuscitation Council 
—ERC —) comprèn la identificació d’una víctima inconscient i que no respira, l’activació del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM), l’aplicació el més precoçment possible de les maniobres de RCP i del DEA i les cures postressuscitació, accions imprescin-
dibles per assolir la reversibilitat de la mort sobtada amb una supervivència de qualitat.

Estructura del curs / crèdits

Programa i continguts

Organització del curs

• Modalitat presencial. 6 hores. Grups de 6, màxim 8 alumnes.
• Curs eminentment pràctic. Introducció teòrica. Pràctica i 

simulacions integrades.

Objectius generals

Amb el curs aprendràs a:

• Reconèixer de forma precoç els símptomes de l’Aturada 
Càrdio Respiratòria i de la síndrome coronària aguda, amb 
l’activació immediata del Sistema d’Emergències. 

• Realitzar Reanimació Càrdio-Pulmonar (RCP) precoç. 
Compressions toràciques de gran qualitat i respiracions de 
suport. 

• Utilitzar precoçment i de manera segura el Desfibril·lador 
Extern Automatitzat (DEA). 

• Col·locar en posició lateral de seguretat a una víctima 
inconscient que respira.

• Actuar en cas d’ennuegament.

I tot això perquè el coneixement de les tècniques de SVB i DEA 
genera un benefici indiscutible per a la supervivència de la vícti-
ma d’una mort sobtada.

Continguts teòrics

• Coneixement de la cadena de supervivència.
• Reconeixement precoç de la situació d’emergència. 
• Activació del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) (112).
• Importància de la reanimació cardiopulmonar (RCP) de gran 

qualitat.
• Correcta utilització del DEA.
• Seguretat en la utilització del DEA i coneixement dels 

aspectes legals de la seva utilització.
• Algoritmes d’actuació del SVB+DEA de l’European 

Ressuscitation Council.
• Utilització dels algoritmes en casos especials: nenes i 

ofegaments.

Continguts pràctics

• Seguretat de l’escenari.
• Valorar l’estat de consciència.
• Obertura de la via aèria.
• Valorar si la persona respira normalment.
• Activar el SEM.
• Efectuar compressions toràciques de gran qualitat.
• Efectuar ventilacions de suport.
• Alternar compressió i ventilació.
• Efectuar seqüència de reanimació complerta.
• Posició lateral de seguretat (PLS).
• Conèixer el DEA, utilitzar-lo correctament i amb seguretat.
• Simulacions integrades i pràctiques de SVB amb DEA.
• RCP instrumentalitzada.



Temporització

Matrícula i lloc de realització
Adreça

Centre de Simulació Sant Agustí                                            
Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Sant Boi de Llobregat
C/ Antoni Pujadas, 42
Edifici Sant Agustí - 2º planta

Instructors
Óscar Bautista

Director de curs de SVB + DEA del Centre de Simulació Sant 
Agustí. Instructor acreditat pel CCR, Infermer, professor titular 
del Campus Docent Sant Joan de Deu. Màster en pacient crític 
i emergències per la UB.

Maite López

Directora de programa SVB+DEA acreditada pel CCR. Inferme-
ra assistencial. Professora col·laboradora del Campus Docent 
Sant Joan de Deu. Docent, coautora i tutora del Postgrau en 
infermeria a l’atenció primària CADI (Institut de Formació Con-
tinua IL3, Universitat de Barcelona). Professora col·laboradora 
en la “Escuela de Especialización Profesional de Ciencias de la 
Salud (UCM)”.

Miquel Ángel Fernández

Instructor acreditat pel CCR. Supervisor d’urgències de l’Hos-
pital Clínic de Barcelona,  professor col·laborador del Campus 
Docent Sant Joan de Déu. Màster pacient crític i emergències 
(UB), postgrau en atenció prehospitalària  i urgències (UB).

Dates de propers cursos Torn Horari

4 juny 2018 TARDA 15-21 h

5 juny 2018 MATÍ 8- 14 h

7 juny 2018 TARDA 15-21 h

8 juny 2018 TARDA 15- 21 h

11 juny 2018 TARDA 15-21 h

14 juny 2018 TARDA 15-21 h

15 juny 2018 MATÍ 8- 14 h

19 juny 2018 MATÍ 8-14 h

20 juny 2018 MATÍ 8-14 h

21 juny 2018 MATÍ 8-14 h

Curs Acreditat Suport Vital Bàsic 
amb Desfibril·lador Extern Automatitzat

(SVB+DEA)

Acreditació
Curs acreditat pel CCR.

Participants
El programa està dissenyat per a qualsevol persona que neces-
siti o vulgui disposar de coneixements acreditats per a propor-
cionar un SVB de qualitat i poder utilitzar el DEA.

Coordinació
Dra. Esther Insa
Coordinadora Centre de Simulació Sant Agustí - Campus Do-
cent Sant Joan de Déu. Per a més informació acadèmica con-
tactar amb: einsa@santjoandedeu.edu.es

Cost i pagament
Cost: 85 €
El pagament es farà mitjançant transferència bancaria al compte 
ES19 2100 3887 0102 0001 9559 (important posar el nom i 
cognoms). L’import de la matrícula no será retornat en cap cas 
un cop comença el curs. 

Per a més informació
Jesús Zamarra (jzamarra@santjoandedeu.edu.es)


