
 

FORMACIÓ PER L’ÚS D’APARELLS DESFIBRIL.LADORS EXTERNS 
AUTOMÀTICS PER PERSONAL NO MÈDIC 

 
Introducció  
Programa bàsic segons decret 355/2002 de 24 de desembre pel qual es regula la              
utilització de desfibril·ladors externs automàtics per personal no mèdic. requisits          
necessaris per participar en el programa de formació que preveu aquest Decret ser             
major d’edat i disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària o el títol                
de graduat o graduada escolar. 
 
Objectius 

● Proporcionar al personal no mèdic els coneixements i les habilitats necessàries           
per poder fer un ús adequat dels aparells desfibril·ladors externs automàtics,           
mitjançant l’adequada formació teòrica-pràctica.  

 
Programa 
 
1. Suport vital bàsic:  
• Introducció al curs:  
• Causes de l’aturada cardiorespiratòria.  
• Importància de la desfibril·lació precoç.  
•Serveis mèdics d’emergència.  
•Cadena de supervivència:  
•Suport vital bàsic.  
•Suport vital bàsic instrumentalitzat de la via aèria. 
•Simulació de pràctica integrada.  
 
2. Utilització del desfibril·lador extern automàtic:  
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular. 
•Desfibril·lador extern automàtic: funcionament i manteniment.  
•Algoritme de l’European Resuscitation Council per al desfibril·lador extern automàtic.  
•Recollida de dades d’un desfibril·lador extern automàtic.  
•Mètode Utstein.  
•Problemes ètics.  
•Simulació de pràctica integrada 
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Metodologia  
 
Les sessions combinaran l’exposició de conceptes teòrics amb la realització de           
supòsits pràctics extrets de la realitat empresarial que seran analitzats de forma            
individual i grupal.  
 
Els supòsits presentats permetran una ràpida transferència a la realitat empresarial de            
cada un dels participants. Els mitjans didàctics utilitzats per a l’impartició del curs             
consisteixen en la utilització de canó de projecció i en el lliurament de material de               
suport que complementarà l’exposició docent 
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