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Adreçat a metges/ses que presten atenció directa sobre els malalts

Dirigit a: Metges/ses que presten atenció directa sobre els malalts

Lloc:
Sala d’Actes
Hospital Dr Josep Trueta de Girona
Av. De França s/n 17007 Girona     

Horari:
De 15.00 a 21.00 h

Número de places: 40

Acreditació:
Hospital Dr Josep Trueta de Girona
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 d’assoliment.

Curs finançat pel COMG

Organitza:
Grup de simulació de l’Hospital Dr Josep Trueta de Girona i el Col·legi
Oficial de Metges de Girona.

Inscripcions: 
Data màxima d'inscripció divendres 23 de setembre de 2022
Formulari d’inscripció online:

Per a més informació:
Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)
C/ Albereda 3-5 17004 Girona
secretaria@comg.cat
Tel. 972 208 800 | www.comg.cat



Avaluació
1. Avaluació del contingut teòric mitjançant un examen test
2. Avaluació d’habilitats per mitjà d’avaluació continuada i examen test
3. Qüestionari de satisfacció sobre l’activitat, material, organització i professorat

Direcció del curs
Dra. Yolanda Silva Blas (Directora del curs)
Neuròloga i coordinadora del Grup de simulació de l’Hospital Dr. Josep Trueta de 
Girona

Programa

Contextualització
L’Aturada Cardiorespiratòria (ACR) és la circumstància més greu (situació 
emergent) a la que es pot enfrontar un pacient i requereix d’una atenció qualifi-
cada, immediata i coordinada.
És una situació extremadament greu en el qual el factor temps adquireix una 
rellevància substancial per garantir la supervivència del pacient. 
Tots els professionals sanitaris, independentment de l’especialitat i l’àmbit en el 
que treballem, hauríem de ser capaços de detectar aquesta situació, posar en 
marxa la cadena de supervivència i iniciar maniobres de reanimació cardiopul-
monar (RCP).
La majoria de metges i metgesses hem rebut formació en RCP en algun 
moment de la nostre carrera professional, però aquesta situació sovint ens 
genera angoixa per la gravetat de la situació i la falta de pràctica. 
Aquest curs ofereix als professionals, la possibilitat de reciclar els seus coneixe-
ments en suport vital bàsic a través de l’entrenament amb casos clínics simulats.

Objectius d’aprenentatge
- Identificar quan un pacient està en aturada cardiorespiratòria (ACR)
- Demanar ajuda i activar la cadena de supervivència 
- Conèixer l’algoritme Protegir Avisar Socórrer (PAS) 
- Iniciar Reanimació Cardiopulmonar Precoç RCP 
- Realitzar compressions de qualitat 
- Realitzar maniobres d’obertura de via aèria 
- Realitzar ventilacions efectives 
- Utilitzar un Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) 
- Col·locar el pacient en Posició Lateral de Seguretat (PLS) 
- Seguir l’algoritme de SVB de European Resuscitation Council (ERC), actualit-

zació de 2021 

Metodologia
El curs és presencial i consta d’una primera part teòrica seguida de 8 tallers 
pràctics, en grups de màxim 10 persones que es faran de forma successiva i 
rotatòria, mitjançant casos simulats.

15 h-15.15 h 

15.15 h-15.45 h

15.45 h - 20.00 h
 

Breafing

Teoria de RCP
Dra. Maria Rodríguez Batista
Metgessa de família i membre del Grup de simulació de 
l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Pràctiques*
Dra. Maria Rodríguez Batista
Metgessa de família i membre del Grup de simulació de 
l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Dr. Lluís Mayol Canals
Pediatre i membre del Grup de simulació de l’Hospital Dr. 
Josep Trueta de Girona.

Dra. Raquel Bosch Compte
Metgessa intensivista i membre del Grup de simulació de 
l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Dra. Belen Encina
Metgessa intensivista i membre del Grup de simulació de 
l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Dr. Ernest Castro Gutiérrez
Cirurgià i membre del Grup de simulació de l’Hospital Dr. 
Josep Trueta de Girona.

*Descans de 15 minuts a les 17.45 h


