
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
Curs de SUPORT VITAL IMMEDIAT 
És un curs destinat a formar els intervinents en la detecció precoç del deteriorament d’un pacient i aplicar les mesures 
inicials utilitzant l’enfoc ABCDE, en espera de l’arribada dels Equips d’Emergències Mèdiques que puguin realitzar el 
Suport Vital Avançat (SVA). És, per tant, un curs que se situa en la franja entre el Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador 
extern automàtic (SVB-DEA) i el SVA.  
IMPORTANT: Per a la realització del curs, és necessari que l’alumne disposi del coneixement i domini del  SVB. 

 
Curs adreçat a: metges/ses que presten atenció directa sobre els malalts 
 
Objectius específics: 
Al final del curs l’alumne ha de ser capaç de: 
1. Identificar i tractar a un pacient agut greu mitjançant l’aproximació ABCDE 
2. Identificar i tractar a un pacient en aturada cardiorespiratòria amb desfibril·lació externa automàtica o manual, material 
instrumental de la via aèria i accés vascular d’urgència, en espera de l’arribada d’assistència més especialitzada 
3. Identificar les arrítmies periaturada segons l’estructuració del mòdul d’arrítmies dels cursos de suport vital avançat. 
4. Incorporar-se com a membre de l’equip de suport vital avançat si fos necessari. 
 
Continguts: 
Els continguts formatius del curs, han d’assegurar l’adquisició de coneixements i habilitats relatius a: 
1. Aprenentatge de les habilitats no tècniques: treball en equip, lideratge, presa de decisions, etc. 
2. Reconeixement del pacient crític i prevenció de l’aturada cardiorespiratòria 
3. Ressuscitació en centre o àrea sanitària 
4. Algoritme del Suport Vital Avançat adaptat al SVI 
5. Maneig de la via aèria i de la ventilació 
6. Arrítmies. Monitoratge i reconeixement 
7. Desfibril·lació 
8. Vies d’administració de fàrmacs 
9. Fàrmacs 
10. Cures post ressuscitació 
 
Estructura del curs: 
El curs té una fase d’estudi a distància (no presencial) amb un temps estimat de treball de 15 hores i una fase presencial 
de 8 hores, distribuïdes en dos blocs de 4 hores de durada.  
En la fase a distància hi ha l’estudi de la documentació específica que es farà arribar a l’alumne amb un mínim de 21 dies 
d’antelació. Els alumnes realitzaran una sèrie de tasques en el curs que estaran especificades a la plataforma MOODLE, 
a la que es donarà accés. La fase no presencial disposa d’una informació inicial i de diverses fases i tasques a realitzar, 
cadascuna d’elles amb un període obert que un cop finalitzat impedeix entrar-hi.  Les tasques i preguntes són avaluables 
pel director del curs. L’objectiu fonamental d’aquesta metodologia és que l’alumne adquireixi els coneixements teòrics 
prèviament al curs i dedicar el 90 % de la fase presencial a la pràctica. 
 
Avaluació: 
Es realitzen diferents tipus d’avaluacions teòriques i pràctiques: 
1. Avaluació teòrica inicial: qüestionari tipus test de preguntes referides als continguts del curs que seran lliurades en la 
fase a distància.  
2. Avaluació d’habilitats de les classes teòriques i pràctiques: per mitjà d’avaluació continuada i del test estructurat al 
final del curs. 
3. Qüestionari de satisfacció sobre l’activitat, material, organització i professorat. 

 

Professors:  
Dr. Ferran Cordón  (Director del curs). Metge de Família. EAP Girona 3 (CAP Montilivi). Professor Associat de la Facultat 
de Medicina. UdG. 
Dr. Enric Subirats. Cap de servei de medicina Interna de l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya. Cap de Medicina 
Interna. Professor Associat de la Facultat de Medicina. UdG. 

 

Lloc: Centre d’habilitats clíniques. 5 Planta. Facultat de Medicina. Ud 
 

Inici curs fase no presencial: 6 de setembre 
Dia de la fase presencial: 28 de setembre 
Horari: de 9 del matí a 13:00  i de 15:00 a 19:00 hores de la tarda 
 



 
 

 

 

 

 

Numero de places: 10  

 

Acreditació: 

5 crèdits del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) 
És obligatòria el 100% de l’assistència al curs presencial. Els alumnes que superin satisfactòriament les avaluacions 
teòriques (es requereix un 75% de respostes correctes) i pràctiques rebran el certificat oficial emès pel CCR.  
 

Inscripcions: data màxima 28 d’agost de 2017 
 

Organitza el Col·legi Oficial de Metges de Girona i el Centre d’Habilitats Clíniques de la Facultat de 

Medicina de la UdG. 


