Curs Oficial SVB - DEA
Suport Vital Bàsic amb
Desfibril·lador Extern Semiautomàtic

Curs Oficial SVB + DEA

Introducció
El curs oficial DEA - SVB capacita per dominar les tècniques de suport vital bàsic i utilitzar correctament el
desfibril·lador extern automàtic (DEA) en primeres intervencions sanitàries immediates.
Es tracta d'un curs teòrico-pràctic de 6 hores de durada, amb els següents objectius d'aprenentatge:
▪
▪

Realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.
Aplicar el desfibril·lador extern semiautomàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho
requereixin

Dinàmics imparteix el curs oficial SVB+DEA, que condueix a l'obtenció del Certificat del Consell Català de
Ressuscitació (CCR), reconegut també per l’European Resuscitation Council (ERC).
El curs SVB+ DEA permet completar la formació en primers auxilis i completar el currículum. És un curs molt
recomanable per a persones que treballin en espais públics com escoles, residències i centres sanitaris. Així
mateix, sovint és un requisit per exercir com a professionals de l'esport en centres esportius (entrenadors,
monitors, socorristes, etc.).
Dinàmics convoca diversos cursos presencials d'aquest curs durant l'any, i també n'organitza a demanda per grups
o empreses.

Certificat Oficial del Consell Català de Ressuscitació / European Resuscitation Council
Suport vital bàsic i desfibril·lador extern semiautomàtic
6 hores
Properes convocatòries a www.dinamics.coop
Dates i horaris a convenir per grups
Llinars del Vallès (Escola Ginebró) / Mollet del Vallès (Escola Sant Gervasi)
El lloc d’impartició de la formació per grups és a demanda
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Destinataris i requisits d’accés
No és necessària cap formació prèvia per realitzar aquest curs.
S’admeten alumnes a partir de 16 anys.
Formació per a grups reduïts (8-10 alumnes)
Curs dirigit a:
▪

Professionals de l’esport
* El Certificat en SVB+DEA és sovint un requisit que exigeixen les empreses a professionals de l’esport
com socorristes, entrenadors i tècnics.

▪

Treballadors d’instal·lacions que comptin amb un desfibril·lador extern semiautomàtic:
o Personal d’escoles (mestres, administratius, monitors)
o Personal de l’administració pública
o Treballadors de residències i centres sanitaris
o Personal d’instal·lacions esportives

Continguts
CONTINGUTS TEÒRICS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Suport vital bàsic (SVB)
Epidemiologia
Causes de la parada cardiorespirtatòria
Cadena de la supervivència
Guies d’actuació en SVB
Manipulació de la via aèria bàsica i instrumentalitzada
Posició lateral de seguretat
Maniobra de desobstrucció de la via aèria
SVB pediàtric i neonatal
Guies d’actuació en desfibril·lació externa automàtica (DEA)
Aspectes ètics i legals de la reanimació cardiopulmonar
Avaluació teòrica

CONTINGUTS PRÀCTICS
▪
▪
▪
▪

SVB, pràctiques d’habilitats pas a pas
DEA, pràctiques d’habilitats pas a pas
Simulacions integrades de SVB i DEA
Avaluació pràctica
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Formador
El curs està impartit per un instructor oficial SVB/DEA, autoritzat per l’European Resuscitation Council i el
Consell Català de Ressuscitació.

Calendari i horaris
El curs té una durada de 5 hores
Dates i horaris: Dissabte, de 9 a 15h
* Dates i hores a convenir per grups

Instal·lacions de Dinàmics
Escola Ginebró
C/ Joaquim Costa, s/n
08450 Llinars del Vallès
https://goo.gl/maps/8A25F1CGbHm
Escola Sant Gervasi
C/ Sabadell, 41
08100 Mollet del Vallès
https://goo.gl/maps/a2ntBfDEBTU2
* En el cas de formacions a mida, el formador de Dinàmics es pot desplaçar a les instal·lacions del client.

Preus i inscripcions
El curs té un preu de 75€ per alumne.
* Preus negociables en el cas de formacions de grup o empresa.
El preu inclou la tramitació i expedició del títol.
Inscripcions a https://www.dinamics.coop/curs-de-svb-dea
Més informació a secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 841 2547

