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Títol 
activitat

Curs de suport vital bàsic (SVB)

Tipus 
d’activitat

Curs

Impartit 
per

Sergi Martínez i M. Rosa Fenoll

Hores a 
certificar

3

Places 8 places (7 mínim i 8 màxim)
Dates: 
Hora: 
Lloc:  

27 d’octubre de 2016
De 15 a 18 h
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (aula per determinar)

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Tothom hauria de saber reaccionar davant una aturada cardíaca o un cos estrany

causant d’obstrucció severa de la via aèrea. Aquestes dos emergències mèdiques

requereixen tractament  immediat.  El  nombre de desfribril·ladors augmenta cada

cop més en espais públics (espai cardioprotegits) però en canvi son poques les

persones que ho saben utilitzar. Per això oferim aquesta formació bàsica de suport

vital  d’acord  amb  les  Recomanacions  per  a  la  Ressuscitació  2015  del  Consell

Europeu de Ressuscitació  (ERC).  Per  a proporcionar una orientació  detallada  de

tractaments essencials per a la ressuscitació dels nens i adults.

OBJECTIUS

Curs eminentment pràctic, els objectius d’aprenentatge són els següents:

- Aprendre a alertar als serveis d’emergència.

- Saber  realitzar  una  maniobra  de  Ressuscitació  CardioPulmonar  (RCP)  a

persones adultes i nens.

- Aprendre a realitzar una maniobra de Heimlich.

- Ajudar a mantenir en vida a una persona que no respira ni té pols.

CONTINGUTS

Contingut teòric: 

- Causes i llocs més comuns d’aturada cardiorespiratòria.

- Cadena de supervivència i reconeixement de la situació.

- Activació del sistema d’emergències mèdiques (112)



- Importància de la RCP de gran qualitat.

- Què és i per a què serveix un DEA.

- Seguretat per a la utilització d’un DEA.

- Aspectes legals i algoritmes d’actuació.

Contingut pràctic:

- Seguretat en l’escenari.

- Valorar la inconsciència.

- Garantir la funcionalitat de les vies aèries.

- Activar el SEM.

- Aprendre a realitzar maniobres de suport vital RCP i Heimich.

- Aprendre a utilitzar correctament un DEA.

- Aprendre la posició lateral de seguretat.

- Realització de simulacions pràctiques.

METODOLOGIA 

Pràctiques de simulacions integrades.

DESTINATARIS 

Tot el Personal Docent investigador de la Universitat Rovira i Virgili.


