ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA
La detecció immediata dels signes i símptomes

OBJECTIU GENERAL

d’alarma dels problemes de salut més greus pot

Saber donar resposta davant de situacions

augmentar la supervivència de la persona afectada.

d’emergència i adquirir tècniques i coneixements

Amb

per a la correcta atenció de la víctima fins a

l’aprenentatge

d’aquests

coneixements

podem ajudar a millorar el temps de resposta dels

l’arribada dels serveis d’atenció sanitària

equips d’emergència.

especialitzada .

El 80% de les aturades cardiorespiratòries són

CONTINGUTS

emergències extrahospitalàries presenciades per

Valorar resposta de la víctima.

amics o familiars o simplement per una persona

Obrir la via aèria i comprovar si hi ha

anònima que es troba en un lloc públic.

respiració.
Aconseguir ajuda. 112 (mans lliures).

Si la persona que presencia l’aturada no inicia de

Efectuar 30 compressions toràciques.

manera precoç les maniobres de reanimació, la

Conèixer el DEA i com funciona.

supervivència disminueix entre un 8% i 10% cada

Posició lateral de seguretat.

minut i passat 10 minuts els intents de reanimació

Patologies més freqüents i com actuar

ja no solen tenir èxit.

Pèrdua de coneixement
Patologia respiratòria
Patologia cardíaca
Traumatismes i hemorràgies
Cremades
Convulsions
Altres
Simulacions pràctiques integrades de SVB
amb DEA i sense DEA.
Alertar al 112 . Simulació d’alerta al 112.

Una RCP realitzada correctament aconsegueix una
supervivència 20 vegades més gran que quan es
realitza de manera incorrecta. Aquests fets estan
corroborats científicament mitjançant els estudis
que es realitzen sobre les ACR.

TITULACIÓ
Certificat d’aprofitament emès per l’empresa
formadora .

DURADA
3 hores presencials d’exposició teòric - pràctica
amb ninots per a les maniobres de SVB i
desfibril·lació amb escenaris de simulació
integrada.
PERSONAL DOCENT
Formació Impartida per personal sanitari amb gran
experiència docent, instructors i directors de
SVB+DEA acreditats pel Consell Català de
Ressuscitació (CCR). Personal en actiu al servei
d’emergències.
ADREÇAT A:
Formació adreçada a personal no sanitari, entitats ,
associacions esportives , empreses i a la població

TRESZERO, Formació i Salut S.C

en general
CARACTERÍSTIQUES
Grups reduïts, un instructor per cada 8
alumnes.
Maniquí de simulació.
Formació de gran interès per a tota la
població.
Ampli contingut pràctic.

Segons el Decret 151/2012 de la Generalitat de
Catalunya, poden utilitzar un aparell DEA els
metges infermers i Tècnics d’Emergències
Sanitàries o tot aquell qui hagi realitzat amb
aprofitament un curs en un centre de formació
autoritzat.

Empresa especialitzada en formació homologada
en SVB i ús del desfibril·lador i atenció sanitària en
general .
Teléfon : 686874680 , 665117482 , 678653283
www.treszero.cat
info@treszero.cat

