CURS DE SUPORT VITAL IMMEDIAT. SVI
Introducció
El curs està dirigit a personal sanitari amb responsabilitat directa sobre pacients, però que no
disposen del material, entorn o les competències per poder realitzar un suport vital avançat
(metges, infermeres). És imprescindible el coneixement i domini del SVB-DEA amb
acreditació de cursos reconeguts pel Consejo Español de Resucitación (CERCP) i CCR. En cas
contrari, o quan hagi transcorregut temps des de la seva formació, els alumnes hauran de
presentar justificant d’haver realitzat un curs acreditat de SVB-DEA dintre de les 4-6
setmanes prèvies a la realització del curs.
Curs acreditat pel Consell Català de Formació Mèdica Continuada amb 6 crèdits
Dirigit a
Metges i DUI, d’urgències i centres d’atenció primeria
Direcció Acadèmica
Àngels Soto
Objectius
Al final del curs l’alumne haurà de ser capaç de:
1.- Identificar i tractar a un pacient greu mitjançant l’aproximació ABCDE.
2.- Identificar i tractar a un pacient en aturada cardiorespiratòria amb desfibrillació
semiautomàtica, material instrumental de la via aèria i accés vascular d’urgència, en espera
de l’arribada d’un equip d’assistència més especialitzada.
3.- Incoporar-se, en cas necessari, per collaborar amb l’equip de suport vital avançat
(centres sanitaris)
Contingut
Temari (inclòs en el manual de SVI)
•
Reconeixement del pacient crític i prevenció de l’aturada cardiorespiratòria.
•
Ressuscitació en centre o àrea sanitària.
•
Algoritme del Soport Vital Avançat.
•
Maneig de la via aèria i de la ventilació.
•
Arítmies periaturada. Monitorització i reconeixement.
•
Desfibrillació.
•
Vies d’administració de fàrmacs.
•
Fàrmacs.
•
Cures postressuscitació.

Calendari del curs
− Lloc: Acadèmia Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
− Dates: 19 Setembre
− Horari de 9 a 13:30h i de 14:30 a 19:00
Preu Inscripció
Preu Soci: 200 euros
Preu No Soci: 250 euros

Informació Inscripció
Inscripció mínima: 16 alumnes
Inscripcions limitades a 24 alumnes (per ordre d’inscripció)
Nom i cognoms: Dolors Martínez
e-mail: socmue@academia.cat
Pàg. Web: www.socmue.cat

CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT (SVA)

Introducció
El curs està dirigit a personal sanitari amb responsabilitat directa sobre pacients. És
imprescindible el coneixement i domini del SVB-DEA amb acreditació de cursos reconeguts
pel Consejo Español de Resucitación (CERCP) i CCR.
Curs acreditat pel Consell Català de Formació Mèdica Continuada amb 12 crèdits
Dirigit a
Metges i DUE d’urgencies independentment de l’especialitat, especialment a aquells
collectius que estan directament implicats en l’assistència del pacient crític (Sistemes de
Emergències i Urgències prehospitalàries, Serveis d’Urgències, Serveis de Medicina
Intensiva, Serveis d’Anestèsia i Àrees de Reanimació, Unitats Coronàries, etc.…)
Direcció Acadèmica
Dr. Jose Manuel Giraldo
Objectius
L’objectiu bàsic dels cursos de SVA és la difusió del substrat teòric i de les habilitats
tècniques que el configuren, i que queden recollits en l’apartat “organizació i logística”, entre
el personal sanitari titulat, amb el fi de prevenir i tractar l’Aturada Cardiorespiratòria [ACR]
del manual del CER) així com millorar els coneixements i habilitats dels participants en el
maneig mèdic del SVA.
Objectius específics o d’aprenentatge del curs (explicar en termes de millora en
coneixements, habilitats i/o actituds)
Inclou tots els objectius específics dels cursos de SVB, SVB-I i SVB-DEA i, a més, els
següents en les seves vessants teòriques i pràctiques:
Maneig avançat de via aèria, així com les seves alternatives.
Arítmies, diagnòstic i tractament.
Tractament farmacològic i vies d’administració.
Tractament integral i en equip de l’ACR
Maneig de l’ACR en situacions especials (ofegament, traumàtics, embaràs,
electrocució,…).
Suport vital avançat en pediatria.
Cures postressuscitació.
Bioètica.
Registre de dades internacionals (Ultstein).
TEMARI DEL CURS Continguts segons Manual Oficial de Suport Vital Avançat del Plan
Nacional de RCP
Aproximació ABCDE
Suport Vital Bàsic (SVB) d’acord amb el contingut exposat en l’acreditació del curs de
SVB.
Ventilació artificial i maneig avançat de la via aèria; Mascareta Facial,
intubació
orotraqueal i ventilació con bossa-mascareta.
Suport Vital Pediàtric.
Diagnòstic de arítmies i desfibrillació manual i automàtica.
Tècniques d’administració de fàrmacs, vies venoses, intratraqueals, intraòssies.
Simulació de l’atenció en Equipo a l’ACR (SVA-Integrat).

Calendari del curs
−
Lloc:Acadèmia Ciències Mediques de Catalunya i Balears
−
Dates: 24,25 y 26 de Octubre
−
Horari de 9 a 13h y de 14h a 18h dias 25 y 26. Dia 24 de 15h a 19h
Preu Inscripció
Preu Soci:450 euros
Preu No Soci: 500 euros
Informació inscripció
Inscripció mínima: 16 alumnes
Inscripcions limitades a 24 alumnes (per ordre d’inscripció)
Nom i cognoms: Dolors Martínez
e-mail: socmue@academia.cat
Pàg. Web: www.socmue.cat

TÍTOL DEL CURS: III CURS UNIVERSITARI D’ACCIDENTS DE MULTIPLES VICTIMES I
CATASTROFES FUB (UAB) – SoCMUE
A l’espera de la consolidació de la desitjada especialitat d’Urgències tant per metges/sses
com per DUIs, i ja sent una realitat la formació oficial reconeguda per TTS, dins de l’oferta
actual catalana de formació universitària específica a la qual poden accedir els professionals
que treballen en el camp de la Medicina d’Urgències i Emergències, els cursos d’AMV i
Catàstrofes són, encara avui, inexistents com a entitats individuals universitàries i oberts a
tots els nivells assistencials.
La 3ª edició d’aquest curs l’acredita ja com una oferta formativa consolidada en l’àmbit
universitari.
Pendent de l’acreditació pel Consell Català de Formació Mèdica Continuada
Dirigit a
Metges/sses, DUI, Tècnics en transport sanitari i socorristes.
Direcció Acadèmica
Dra. SUSANA SIMÓ MELÉNDEZ
Objectius
•
Apropar a l’alumne la realitat dels AMV i de les catàstrofes
•
Dotar a l’alumne de les eines i coneixements necessaris per gestionar aquesta situació de
desproporció i de crisi
•
Dotar a l’alumne de les eines i coneixements necessaris per fer un triatge bàsic i avançat
•
Dotar a l’alumne de les eines i coneixements necessaris per desenvolupar els seus propis
plans d’AMV i catàstrofe als seus llocs de treball
•
Confrontar a l’alumne a la simulació d’una situació real pluridisciplinar de gran
desproporció mitjançant la seva participació en un simulacre final de curs
Contingut
1. Introducció. Generalitats. Definicions
2. Legislació vigent en AMV i catàstrofe
3. Plans de socors. Conceptes i Classificació
4. Gestió general d’una crisi
5. Esquema general d’actuació – Cadena de Socors – Jerarquies
6. Triatge
7. Zona 0 – Funcions del Responsable Sanitari de la Zona 0
8. Petita noria
9. PMA / CME – Funcions del Metge Responsable del PMA / CME
10. Gran noria
11. Helisuperficie de catàstrofe
12. CUMP – Cèllula d’Urgències Mèdico-Psicològiques
13. Lots de catàstrofes – Logística
14. DSM – Director de Socors Mèdics
15. Òrgan Director de Gestió de Crisi
16. Comunicacions en situació de catàstrofe.
17. Paper del Tècnic en AMV i catàstrofes.
18. Regulació en AMV i catàstrofe – Centrals de Coordinació
19. Transport de Mercaderies Perilloses
20. Riscos naturals: Conceptes generals – Informació preventiva. Funcions de Protecció Civil.
21. Riscos NRBQ: Nuclears, Radiològics, Biològics i Químics

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Lesions específiques: Blast i crush
Paper d’infermeria en AMV i catàstrofes
Pla intrahospitalari d’arribada massiva de víctimes.
Treball Social en AMV i catàstrofes
Gestió dels èxitus. Drets de les víctimes
Problemes higiènics i de salut publica en AMV i catàstrofe
Taula Rodona: Policia, Policia Científica, Mossos d’Esquadra, Bombers i SEM

Calendari del curs
- Lloc: Escola Universitària de Ciències de la Salut i Escola de Formació Contínua – Fundació
Universitària del Bages
- Dates: 16, 17, 18 i 19 de maig 2012
- Horari: De 9 a 20h
Preu Inscripció
•
Preu inscripció general FUB: 375 euros
•
Alumnes, ex alumnes, Tutors pràctiques i Socis Societat: 350 euros
Informació Inscripció
ESCOLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA
Adreça: Avinguda Universitària 4-6. 08242 Manresa
Tel. 93 875 73 48 (Fax: 93 875 73 55)
e-mail: efc@fub.edu
Web: http://www.fub.edu/efc

TÍTOL DEL CURS: MANEIG INTEGRAL DEL MALALT GREU EN MEDICINA
D’URGENCIES PREHOSPITALARIA - HEMODINAMICA PRACTICA I APLICADA
El malalt greu, mèdic o quirúrgic, té un comportament clínic actiu, una monitorització
intensiva i uns objectius de tractament ben definits des del punt de vista hemodinàmic.
Aplicar el maneig hemodinàmic hospitalari a l’àmbit prehospitalari, amb les seves
característiques especifiques, es un repte pràctic, possible, fàcil, molt beneficiós per al
pacient i que ja ha demostrat la seva enorme utilitat clínica en altres països i sistemes
d’emergències mèdiques.
“El que sap el que busca, entén el que troba i preveu el que pot succeir”

Dirigit a
Metges/sses i DUIs
Direcció Acadèmica
Dra. SUSANA SIMÓ MELÉNDEZ
Objectius
•
Aplicar de manera pràctica i fàcil la hemodinàmica intensiva del malalt greu al mitja
prehospitalari
•
Maneig i visió global del malalt greu mèdic i traumàtic
•
Evidencia científica en el shock, TCE, SCA, malalt en VM i malalt anestesiat
Contingut
1.- Malalt en shock
2.- TCE greu
3.- Síndrome coronari agut
4.- Vigilància i complicacions del malalt en ventilació mecànica
5.- Vigilància i complicacions del malalt anestesiat
Calendari del curs
- Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona
- Data: Dijous 3 de novembre 2011
- Horari: De 9 a 14h i de 15 a 19h
Preu Inscripció
•
Preu soci:100 euros
•
Preu no soci: 125 euros
Informació Inscripció
Inscripció mínima: 16 alumnes
Nom i cognoms: Dolors Martínez
e-mail: socmue@academia.cat
Pàg. Web: www.socmue.cat

