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1. JUSTIFICACIÓ

Aquest curs pretén ............... 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès 

SUPORT VITAL BÀSIC
INSTRUMENTAT +  

DESFIBRIL·LADOR EXTERN 
AUTOMÀTIC    
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1. JUSTIFICACIÓ 

 

La parada cardiorespiratòria és una de les principals causes de mort en el món occidental. Existeixen 

suficients evidències científiques que mostren que el reconeixement precoç de la situació, 

l’activació i una resposta adequada en l’inici precoç de les maniobres de suport vital bàsic i la 

desfibril·lació poden reduir la mortalitat i/o les seqüeles que pot comportar en la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIT A: 

 

 

Professionals sanitaris de totes les unitats assistencials. 
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2. OBJECTIU GENERAL 

Millorar la capacitació del professional per actuar davant de les situacions d’aturada 

cardiorespiratòria en l’adult i en el maneig del desfibril·lador extern automàtic. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de : 

• Desenvolupar tècniques de suport vital bàsic d’acord amb les noves guies i recomanacions 

internacionals. 

• Manipular correctament un desfibril·lador extern automàtic. 

• Descriure i aplicar les maniobres bàsiques de ressuscitació. 

Manejar correctament els fàrmacs d’ús freqüent en una aturada cardiorespiratòria. 

 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

UNITAT I | INTRODUCCIÓ A LA CADENA DE LA VIDA I AL SUPORT VITAL BÀSIC (SVB) 

UNITAT II | RISCOS PER AL RESCATADOR 

UNITAT III | CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC INSTRUMENTAT (SBVI) 

• Noves directrius de via aèria simple 

• Noves directrius de SVBI 

• Pràctica de SVB 

• Avaluació de SBVI 

UNITAT IV | CAUSES D’ATURADA CARDÍACA 

UNITAT V | UTILITZACIÓ DEL DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC (DEA) 
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5. METODOLOGIA DOCENT 

El curs consta d’una part teòrica que es realitza conjuntament per tot el grup i una part pràctica en 

la qual es fa una divisió en subgrups de 6-8 alumnes per realitzar tallers pràctics.  

 

6. AVALUACIÓ 

Es realitzarà una prova escrita tipus test al final del curs per comprovar els coneixements adquirits.  

Per tal d'obtenir el certificat del curs és necessari haver assistit al 100% de les sessions i haver 

superat la prova final tipus test. 

*Es pot demanar  amb anterioritat el Certificat del Consell Català de Ressuscitació (CCR) abonant 

l’import corresponent es lliurarà el certificat amb els crèdits que atorga aquesta formació. Aquest 

certificat té una vigència de 5 anys a nivell estatal i europeu i només s’haurà de fer la renovació cada 

5 anys. 
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Dr. Arizmendi. 

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1995. 

Especialista en Medicina Intensiva des de 2002. Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries. 

Instructor en Suport Vital Bàsic + DEA, Immediat i Avançat per l’European Resuscitation Council. 

Formador en Suport Vital del CST des de 2003. Metge adjunt en el Servei de Medicina Intensiva del 

CST des de l´any 2003. Cap d’Àrea d’Urgències i Emergències des del juliol de 2014. Cap d’Àmbit del 

Malalt Crític Urgent des del juliol de 2017. Coordinador de Transplantaments al CST. Col·laboració 

docent al CST en diversos àmbits sanitaris. 

 

Javier Cano Trujillo 

Diplomat en Infermeria EUI Hospital de Sant Pau (UAB). Postgrau en Atenció al Malalt Cardiològic 

2002. Hospital Sant Pau (UAB). Postgrau en Emergències Extrahospitalàries (Manresa, FUB). 

Postgrau en Malalt Traumàtic Greu (Hospital Parc Taulí Sabadell, UAB). 

17 anys d’experiència amb el malalt crític (extrahospitalària, urgències, UCI). Actualment infermer 

assistencial d’atenció primària. 

 

M. Teresa Jurado Castro 

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UB. Especialista en Medicina Intensiva des de l’any 2001. 

Instructora en Suport Vital Bàsic + DEA, Immediat i Avançat pel European Resuscitation Council. 

Formadora en Suport Vital del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) des de 2003. Metge adjunt en el 

Servei de Medicina Intensiva del CST des de l´any 2002. Coordinadora Transplantaments del CST. 

Àmplia experiència en àmbit del Pacient Crític. Col·laboració docent al CST en diversos àmbits 

sanitaris. 
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COORDINACIÓ 

Manuela YERBES MURILLO 

Coordinadora de la Formació Continuada a l’EUIT. Diplomada en Teràpia Ocupacional a l’Escola 

Universitària Creu Roja de Terrassa (EURC), centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). Postgrau en rehabilitació cognitiva a l’Institut Superior d’estudis psicològics (ISEP), Barcelona. 

Màster Oficial en Bioètica a l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull. Formada en 

l’escala AMPS (Assessment of Motor and Process Skills). Mapadora avançada, curs del mètode 

Dementia Care Mapping (DCM). 

Es ressalta l’experiència com a terapeuta ocupacional en l’àmbit de la gent gran i les malalties 

neurodegeneratives. Docent col·laboradora a l’EUIT. Membre del Consell Deontològic del Col·legi 

Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) i coordinadora del grup d’especialització 

de gent gran del COTOC. 

 

 

 

8. DADES 

TOTAL HORES 6 hores (2 sessions de 3 h) 

NÚM. PLACES 24 places  

(Pràctiques grups de 8 alumnes màxim) 

MÉS INFORMACIÓ formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 


