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Curs de Reanimació Cardiopulmonar Nivell Bàsic 

I0004/19 
25 d’abril de 2019 

 

1. Justificació 
 
La reanimació cardiopulmonar, o reanimació cardiorespiratòria, abreujat RCP és un conjunt de 
maniobres temporals i normalitzades intencionalment destinades a assegurar l'oxigenació dels òrgans 
vitals quan la circulació de la sang d'una persona s'atura sobtadament, independentment de la causa de 
l'aturada cardiorespiratòria. Reanimació cardiopulmonar que es realitza en un maniquí d'entrenament 
mèdic 
Exemple general de la maniobra de RCP 
Els principals components de la reanimació cardiopulmonar bàsica són l'activació del servei mèdic 
d'emergències dins o fora de l'hospital i l'associació de MCE (massatge cardíac extern o compressions 
toràciques) amb respiració artificial (ventilació artificial). Altres components relacionats inclouen la 
maniobra d'Heimlich i l'ús de desfibril·ladors externs automáticos. 

 

2. Objectius 
 
-Reconèixer les situacions de parada cardiorespiratòria  
-Conèixer totes les baules de la cadena de la vida i la seva importància en un pacient amb parada 
cardiorespiratòria  
-Adquirir les habilitats manuals per a la realització del suport vital bàsic  
-Saber aplicar les mesures de suport vital bàsic universalment acceptades  
-Conèixer i utilitzar els algoritmes de cardioversió, desfibril•lador DEA i desfibril•lació manual  
-Identificar els tipus de ritmes cardíacs que causen parada cardiorespiratòria i les principals arítmies 
preparo cardíac  
-Conèixer i aplicar els algoritmes de tractament adequat a cada arítmia 
-Conèixer les característiques que diferencien el suport vital bàsic en situacions especials que es 
presenten en la parada 
 

3. Adreçat 
 
-Tot el personal amb contracte de treball amb l’IRBLleida 

 

4. Metodologia 
 
- Classes teòriques i pràctiques de simulació amb maniquins i treball en grups. 

 

4. Docents 
 
José Daniel Lacasta i Jesús Pérez Mur, facultatius especialistes del Servei d’Urgències de l’HUAV i 
monitors acreditats del Consell Català de Ressucitació. 

 

5. Informació 
 
Aula 4.08 – Quarta planta de la part antiga de la Unitat Docent de la UdL a l’HUAV 
Horari: de 9 a 15 hores 
Places: 12 
Hores: 6 
Preinscripcions: www.irblleida.cat  

 

http://www.irblleida.cat/
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6. Acreditació  
 
Certificat del Consell Català de Ressucitació un cop s’hagi assistit al 100% de l’activitat i superat una 
prova d’aprofitament final. 
 

7. Inscripcions 
 
www.irblleida.cat – formació – cursos 
 

8. Programa 
 
 

 Suport Vital Bàsic 

 Cadena de supervivència. 

 Guies d’actuació SVB. 

 Maneig via aèria en suport vital. 

 Posició lateral de seguretat. 

 Ennuegament. 

 Desfibril·lació externa semi-automàtica i automàtica. 

 Guies d’actuació DEA. 

 Seguretat. Aspectes ètics, legals. Registres del SV. 

 SVB: pràctiques, habilitats pas a pas. 

 Simulacions integrades. 

 Avaluació. Enquesta de satisfacció i comentaris finals. 
 

9. Especificacions de la formació FUNDAE 
 
El Sistema de Formació per a l'Ocupació té la missió de formar i capacitar les persones per al treball i 
actualitzar les seves competències i coneixements al llarg de la seva vida professional. 
 
El 10 de setembre de 2015, s'ha publicat al BOE la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula 
el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. Aquesta Llei modifica l'anterior 
legislació del Subsistema de formació per a l'ocupació. 
 
S'ha publicat en el BOE núm 159 de 5 de l juliol de 2015 el Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual 
es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de Formació 
Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral. 

http://www.irblleida.cat/

