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Objectius generals

▪ Reconèixer de forma precoç els símptomes de l’aturada cardiorespiratòria i de la síndrome
coronaria aguda, amb l’activació immediata del Sistema d’Emergències.

▪ Realitzar reanimació cardiopulmonar (RCP) precoç.
▪ Compressions toràciques de gran qualitat i respiracions de suport.
▪ Utilitzar precoçment 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.

Lloc d’impartició del curs

Inscripció

El curs té un cost de 75 €. Per poder-vos inscriure, heu d’omplir el formulari disponible a la nostra
pàgina web i fer el pagament mitjançant transferència bancària al compte: ES20-2100-3887-00-
0200021239. En el concepte ha de figurar: SVI (nom i cognoms). La data límit d’inscripció és el
04/06/2021.

Per a estudiants de 4t curs de Grau del Campus Docent SJD, el curs és gratuït.

Important: En cas de no assistència, l’import NO serà retornat.

Per a més informació:
campus.masterpost@sjd.edu.es

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 del 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 imprescindibles per assolir la
reversibilitat de la mort sobtada amb una supervivència de qualitat.

El programa està dissenyat per a qualsevol persona que necessiti o vulgui disposar de
coneixements acreditats per a proporcionar un SVB de qualitat i poder utilitzar el DEA.

Organització del curs

▪ Modalitat presencial.
▪ 6 hores.
▪ Grups de màxim 8 alumnes.
▪ Curs eminentment pràctic. Introducció teòrica.
▪ Pràctica i simulació de casos integrats.

Punts claus

▪ Rebràs l’edició oficial actualitzada de les Guies del ERC que proporciona el Consell Català de
Ressuscitació (CCR) per al seguiment del curs.

▪ Les accions formatives segueixen la metodologia i cronograma del CCR.
▪ Docents homologats i acreditats per l’ERC i el CCR.
▪ Rebràs un diploma acreditat i expedit per l’ERC i el CCR.
▪ Certificació vàlida a nivell europeu i computable per les borses de treball oficials, carrera

professional i mèrits a les oposicions.

Calendari propers cursos

Presentació Instructor

Recinte Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Edifici Sant Agustí, 2a Planta
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 936406350 ext. 12830

Coordenades Google Maps
41.3516785 - 2.0339768

mailto:campus.masterpost@sjd.edu.es


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 del European Resuscitation Council
▪ Utilització dels algoritmes en casos especials: infants 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 completa
▪ Posició lateral de seguretat (PLS)
▪ Conèixer el DEA, utilitzar-ho correctament i amb seguretat
▪ Simulacions integrades i pràctiques de SVB amb DEA
▪ RCP instrumentalitzada.

Programa i continguts


