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INTRODUCCIÓ
L’aturada cardiorespiratòria és l’emergència mèdica més important, succeint la majoria en el medi
extrahospitalari. El reconeixement, amb el mínim temps possible, d’una persona amb aturada
cardiorespiratòria pot evitar-ne la mort o el dany cerebral irreversible.
OBJECTIUS

Formar la població en maniobres de reanimació càrdiopulmonar (RCP).

DISSENY
En col·laboració amb Creu Roja, es realitzà una formació en tècniques de RCP a la població del
municipi dins del marc d’una fira municipal. Instructors de SVB (Suport Vital Bàsic), seguint guies de
l’ERC (European Resuscitation Council) del 2015, van explicar l’algorisme d’actuació davant el
pacient que no respon i no respira. Dos instructors, visualitzats des de qualsevol punt, realitzaven
l’explicació i les maniobres de manera pràctica, i els participants les reproduïen immediatament
després, amb el suport d’instructors que els corregien per a la seva correcta realització. Per
finalitzar, es feren les maniobres de RCP simultàniament entre tots seguint el ritme de música
(marcant el ritme de les compressions). S’entregaren fulls resum de l’algorisme d’actuació i
diplomes acreditatius simbòlics de la seva participació.
RESULTATS

Es comptà amb 16 ninots de pràctiques de RCP i la col·laboració de 13
professionals de l’ABS i 6 de la Creu Roja.
Es formà en maniobres de RCP bàsica a 28 persones de la població.
CONCLUSIONS
La realització de la formació en RCP a la població fa extensius els
coneixements a aquells que poden actuar en primera instància en aquestes situacions, fet que pot
millorar-ne els resultats de supervivència i disminuir-ne seqüeles.

