
APRÈN COM 
SALVAR 
UNA VIDA

Entre les situacions imprevistes de la 
nostra societat que comporten riscos vitals, 
hi destaquen les associades a cardiopaties 
coronàries. La supervivència de les persones 
afectades depèn d'un diagnòstic ràpid i d’un 
tractament immediat. Els DEA són 
dispositius mèdics que permeten identificar
cardiopaties i, per les seves característiques, 
poden ser utilitzats per personal no mèdic 
degudament format per al seu ús, fins a 
l'arribada de serveis mèdics especialitzats.
La cardiopatia isquèmica és la principal causa 
de mort a Espanya, anualment unes 24500 
persones pateixen una aturada 
cardiorespiratòria, una cada 20 minuts, de 
les quals el 30% moren abans d’arribar a un 
hospital. És vital la realització de les tècniques 
de SVB i ús del DEA pels ciutadans abans 
de l'arribada del servei d´emergències i 
d’aquesta manera començar la cadena 
de supervivència.

Iniciar la ressuscitació aviat i efectuar una 
desfibril·lació precoç (en 1-2 minuts) pot 
millorar en un 60% la supervivència.
Si un testimoni de l’ACR inicia 
immediatament les maniobres de RCP, la 
supervivència augmenta de 2 a 3 vegades 
que quan no s'inicien.
Una RCP de gran qualitat aconsegueix una 
supervivència 20 vegades major que quan 
es realitza de manera incorrecta.
La desfibril·lació precoç (<3-5 min) és el 
procediment aïllat de ressuscitació que 
salva més vides.

Reconeixement i
demanar ajuda

RCP precoç Desfibril·lació
precoç

Cures 
postressuscitació 

Curs de Suport Vital Bàsic i ús del DEA (6 hores)

Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic i 
utilitzar el desfibril·lador extern automàtic (DEA).

Objectiu general

Temari
SUPORT VITAL BÀSIC

Causes de l'aturada cardiorespiratòria
Importància de la desfibril·lació precoç
Serveis mèdics d'emergència
Cadena de supervivència
Suport Vital Bàsic
SVB instrumentalitzat de la via aèria
Simulació de pràctica integrada

ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC 

Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular
DEA: funcionament i manteniment
Algoritme de l'ERC pel DEA
Recollida de dades d'un desfibril·lador extern automàtic
Mètode Utstein
Problemes ètics
Simulació de pràctica integrada

Criteris d’avaluació
Prova d`avaluació pràctica
Prova d`avaluació escrita
Assistència mínima obligatòria

Titulació que s’obté
Diploma d'aprofitament del Centre de 
Formació segons la normativa vigent 
(Decret 151/2012). Formació impartida per 
centre autoritzat pel Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya.
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Formació Impartida per personal sanitari amb gran 
experiència docent, instructors i directors de SVB+DEA 
acreditats per l'Institut d'Estudis de la Salut (IES) i el 
Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Segons el Decret 151/2012 de la Generalitat de 
Catalunya, poden utilitzar un aparell DEA els metges 
infermers i Tècnics d’Emergències Sanitàries o tot 
aquell qui hagi realitzat amb aprofitament un 
curs en un centre de formació autoritzat.

Personal docent

Característiques
Grups reduïts, un instructor per cada 8 alumnes 
Maniquí de simulació per cada 2 alumnes
Manual del curs per a cada alumne
De gran interès per a tota la població
Ampli contingut pràctic

Durada (6 hores)
1 hora de classe teòrica
5 hores de classe pràctica 

Adreçat a

REQUISIT D’ACCÉS

Ser major de 18 anys

Població general
Estudiants de medicina, infermeria, cicles formatius, 
auxilars de clínica...
Personal d'hosteleria, aeroports i ports
Personal de seguretat (vigilants, policies...)
Treballadors de grans magatzems i fàbriques
Socorristes, protecció civil i bombers
Monitors d'esports i entrenadors
Responsables de riscos laborals
Voluntaris i auxiliars de geriatria
Professors i treballadors familiars

La nostra formació

Primers Auxilis
Primers Auxilis per a Nens i Infants (adreçat a 
pares, mares, professors…)
Accés Públic a la Desfibril·lació
Tallers pràctics de Reanimació Cardiopulmonar
Suport Vital Bàsic i ús del Desfibril·lador 
Extern Automàtic  (DEA). Formació inicial de 6 hores 
i renovació de 90 minuts segons legislació vigent.

A CardioGest oferim formació homologada en 
l’àmbit de la cardioprotecció així com diferents 
cursos i tallers de primers auxilis i de reanimació 
cardiopulmonar.


