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        Suport vital immediat (SVI) 
 
 

Part on-line  19 abril al 19maig de 2019 
20 de maig de 2019 (part presencial) 09:30-20:00h 

     CAMFiC, Diputació, 316, 08009,Barcelona 

Objectiu 
 
Objectiu general 
És un curs destinat a formar a personal sanitari (metges, infermeres) amb responsabilitat 
directa sobre pacients, però que no  disposen del material, entorn o les competències per 
poder realitzar un suport vital avançat. Es forma en  la detecció precoç del deteriorament d’un 
pacient i a aplicar les mesures inicials, 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 amb acreditació reconeguda pel CCR. 
 
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 arítmies periaturada.  
3.- Incorporar-se com a membre de l’equip de suport vital avançat si fos necessari. 
 

Contingut 
 
Els continguts formatius del curs, han d’assegurar l’adquisició de coneixements i habilitats 
relatius a: 
Aprenentatge de les habilitats no tècniques: Treball en equip, lideratge, presa de decisions, 
etc. 
Reconeixement del pacient crític i prevenció de l’aturada cardiorespiratòria 
Ressuscitació en centre o àrea sanitària 
Algoritme del Suport Vital Avançat adaptat al SVI 
Maneig de la via aèria i de la ventilació 
Arítmies. Monitoratge i reconeixement 
Desfibril·lació 
Vies d’administració de fàrmacs 
Fàrmacs 
Cures post ressuscitació 
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Metodologia 
 
El curs té una fase d’estudi a distància (no presencial amb plataforma Moodle) amb un temps 
estimat de treball de 15h i una fase presencial de 8 hores. 
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. 
El material docent de la fase no presencial consta de: 
a) Manual de SVI de l’ERC 
b) Resum en presentacions dels diversos temes i estacions 
IMPORTANT: 
La participació en aquesta fase no presencial prèvia  i la realització de les tasques és requisit 
indispensable per accedir la fase presencial. 
 

Avaluació teòrica inicial: qüestionari tipus test preguntes referides als continguts del curs que 
seran lliurades en la fase a distància.  
Avaluació d’habilitats de les classes teòriques i pràctiques: per mitjà d’avaluació continuada i 
del test estructurat al final del curs. 

 
Coordinadors:  El professorat del curs són instructors acreditats del CCR i el Consejo Español  
                            de RCP. 
Durada:  23 hores  (15 online + 8 presencials)  

Places:    16 
Dirigit a:  Metges, Infermers/es que presten atenció directa sobre els malalts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


