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Objectius i contextualització
1- Identificar i tractar a un pacient agut greu mitjançant l’aproximació ABCDE (via Aèria,
Respiració, Circulació, Discapacitat, Exposició).
2.- Identificar i tractar a un pacient en aturada cardio respiratòria (ACR) amb desfibril·lació
externa automàtica, material instrumental de la via aèria i accés vascular d’urgència, en
espera de l’arribada d’assistència més especialitzada.
3.- Assegurar la permeabilitat de la via aèria superior: desobstrucció de cossos estranys,
ventilació amb mascareta facial, col·locació de mascareta laríngia, intubació traqueal els
sistemes de ventilació supra i infraglòtics d’emergència. Aplicació de diferents sistemes de
ventilació assistida
L’assignatura consta d’un bloc de 5 classes de teoria, 3 de pràctiques (PLAB) i dues de
simulació clínica avançada (PSCA), on s’integraran tots els coneixements adquirits (tant
teòrics com pràctics) mitjançant casos de simulació avançada. A més de manera voluntària
es faran 15 hores de pràctica clínica assistencial (PCA) a les Unitats de Reanimació.
TEMARI DE LES CLASSES i PRÀCTIQUES:
Dia
14/10

Hora
14-15h

Tipus
Teoria

15/10

14-15h

Teoria

16/10

14-15h

Teoria

20/10
21/10
22/10

14-15h
14-15h
14-15h

Teoria
Teoria
PLAB

23/10

14-15h

PLAB

26/10
2/11

14-15h
1518:30h
1518:30h

PLAB
PSCA

Tema
Prevenció de l’ACR. Algoritme de suport
vital avançat
Fàrmacs utilitzats durant l’aturada
cardíaca
Monitorització cardíaca. Arítmies peri
aturada i ritmes d'aturada
Tractament en situacions especials
Cures post-ressuscitació
Reanimació cardiopulmonar.
Compressions toràciques de qualitat
Arítmies. Desfibril·lació manual i desfibril·lació
automàtica (DEA)
Via aèria avançada
Simulació integrada I

PSCA

Simulació integrada II

3/11

Professor
M. de Nadal
S. González
S. González
S. González
L. Mora
P. Tormos / M. de Nadal
S. González / M. de Nadal
P. Tormos / M. de Nadal
M. de Nadal / P Tormos / S
González / L. Mora
M. de Nadal /P Tormos / S.
González / L. Mora

Lloc: Classes teòriques: Aula 201. PLAB: aula habilitats. PSCA: Aula 201 i àrea de simulació
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PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCA):
Lloc:
Unitats de Reanimació (AG-AT)
Hora:
8-15 h (2 dies)
Avaluació
1.- Avaluació tipus pràctic (aula de simulació/pràctiques): 40%
2.- Prova objectiva de resposta múltiple: 50% Prova objectiva (tipus test) dels continguts
impartits a les classes teòriques i pràctiques. Constarà de 20 preguntes tipus test (amb 5
opcions de resposta de les quals només 1 serà correcta). Descompte de 0,20 per error.
3.- Assistència i participació activa a classe: 10%
Per poder realitzar l’examen es indispensable haver assistit a les classes pràctiques (3
PLAB i 2 PSCA) i a un 60% de les classes teòriques.
EXAMEN DE RECUPERACIÓ: D'acord amb la coordinació d'estudis i del centre, i degut a la
naturalesa eminentment pràctica de l'assignatura, queda exclosa la prova de recuperació.
Els estudiants que no realitzin les proves d'avaluació tant teòrica com pràctica seran
considerats com No avaluats.
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Webs d’interès:
- www.erc.edu
- www.ccr.cat
- www.cercp.es
- www.ilcor.org
- www.escardio.org
- www.euroanesthesia.org
- www.esicm.org
- www.eusem.org
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