Acta reunió Comitè Executiu CCR – 17 de maig de 2016
Sala 7 L’Acadèmia

Hora d’inici 16:00

Assistents
1. Manel Cerdà Vila
2. Xavier Balanzó Fernàndez
3. Francesc Xavier Escalada Roig
4. Pere Subirana García (actua com a secretari)
S’excusen
1. José M Giraldo Sebastià
2. Francesc Carmona Jiménez
3. Abel Martínez Mejías
Temes tractats i resolucions
1. App CardioCity. Es presenta aquesta app orientada a: activar el 112, detectar on hi ha
DEA proper i a la possibilitat d’apuntar-se per col·laborar en una situació d’ACR
Es constata que: No hi ha un registre dels DEA que hi ha instal·lats al país i que al
registre s’emmagatzemen els fulls de sol·licitud però no generen cap fitxer explotable.
El Dr. Manel Cardà accepta la invitació per part de l’empresa en presentar l’app en
roda de premsa a l’Hospital de Sant Pau el proper dia 20 de maig a les 11:00h. Es
penjarà una noticia a la web amb foto de l’acte de presentació i un enllaç per a accedir
a la web
Es sol·licita enviar a tots els alumnes una nota informant de la web, cosa que es es
descarta però s’enviarà una nota als instructors de SVB i SVI i SVA informant de l’app
Reconeixement escrit del CCR “El CCR reconeix l’app CardioCity 112 d’interès per a
l’atenció inicial a l’aturada cardíaca”
2. ISPC
El dia 12 es va reunir el Dr. Manel Cerdà i el Dr. Balanzó amb la direcció de l’ISPC:
o Revisió estudi pilot de formació on line
o Sol·licitud de còpia per a reproduir la plataforma virtual de l’ISPC per tal de fer
estudis amb altres grups de població
o Revisió de les dades dels cursos introduïdes a la web del CCR
o 28 de juny un curs de 60 persones a l’ISPC per a fer una comparació entre
diferents maneres d’instruir (clàssica i curs ISPC)
o S’acorda recordar als responsables dels cursos ISPC que s’ha de respectar el
número d’alumnes per curs i el de maniquins per alumne
3. SVB a les Escoles
S’ha fixat una reunió els dies 19 i 23 de maig a Mataró (pendent de data a Lleida) per a
iniciar el desplegament de formació de SVB a les escoles per al curs 2016-17.
Com a novetat el CRP de Mataró convocarà també les escoles públiques i concertades
(no les d’educació especial)

Es sol·licitarà al Dr. Abel Martínez informació relativa a la Jornada de divulgació a les
Terres de l’Ebre dins del marc del Congrés de la Societat Catalana de Pediatria fet pel
grup de RCP de la SCP.
4. Acreditacions Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries
S’informa de la necessitat de renovar les acreditacions dels cursos de SVB, SVI,
SVA, els pediàtrics, i l’SVAT, però donades les dificultats que el CCFCPS posa en els
tràmits. Entre les dades que es demanen , el codi postal, no es disposa en la base
de dades. S’ha demanat seguir amb les dades actuals. Esperem resposta.
El Dr. Carmona ja està al cas de la renovació. El Dr. Giraldo encara te un mes de
marge.
5. Diapositives SVB i DEA
Se seleccionen les diapositives per al curs de SVB i DEA Es farà una presentació
general i una altra per a primers interventors. S’enviarà a l’ERC per a la seva
aprovació.
En la Moodle del curs d’instructors es posarà la completa amb marca d’aigua de
restricció per als instructors i d’ús no docent.
6. Altres
El Dr. Cerdà informa de la carta que la SEMICYUC ha remés al president del CERCP
demanant una reunió per resoldre un suposat conflicte amb el CCR. Per part del
CCR es comenta que les formes no es corresponen ni el fons mereix cap reunió
urgent.
El jurat de les beques ha presentat la resolució dels guardonats.
o

PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ 2015
Challenge in neurological prognostication affter cardiac arrest
Autors
Marta Magdali, Jaume Fontanals, Moantserrat Fontanals, Maria José Carretero,
Ana Ruiz, Julia Martínez-Ocón

o

PREMI A LA MILLOR PUBLICACIÓ EN REVISTA CIENTÍFICA 2015
Low compliance with the 2 minutes of uninterrupted chest compressions
recommended in the 2010 international ressuscitation guidelines
Autors
Baltasar Sánchez, Josep Trenado, Ramon Algarte
Revista
Journal of Critical Care

o

BECA AL MILLOR PROJECTE DE RECERCA
Títol del projecte
Comparación del daño neurológico tras parada cardiorespiratoria recuperada por
fibrilación ventricular en modelo experimental sometido a hipotermia controlada,
normotermia controlada y coma barbitúrico
Investigador Principal
Jaume Fontanals Dortras
Equip investigador:
Marta Magdali, António López, Daniel Martínez, Ángel Caballero

S’acorda la renovació trianual dels membres del jurat.
o Aquest any s’ha incorporat el Dr. Juan A. Moreno que formarà part del
tribunal les edicions de 2016 i 2017
o Acabaran el Dr. Francisco J de la Torre, el Dr. Salvador Quintana i la Dra.
Roser García Guasch. El Comitè executiu del CCR els agraeix el seu molt
bon treball i dedicació aquests 3 anys.
o En el decurs d’aquest any es nomenaran dos nous membres per al tribunal
El dia 24 de maig dins de l’acte de clausura del curs 2015-2016 de l’Acadèmia es
procedirà a l’atorgament de beques i premis i al nomenament de instructors
d’honor.
Enviar l’article del BMJ sobre experiència escolar en RCP al Dep. d’Ensenyament.
La reunió finalitza a les 19.15

