Acta reunió CE 30/04/2019

Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Giraldo, Díaz, Subirana i Carmona
Excusen: Escalada, Galán, Martínez

Temes tractats i acords.
Informació:

1. Informació de la segona edició de la 1a jornada de directors de SVB-DEA.
Celebrada el 27 d’abril amb assistència de 60 directors. Pendent de l’enquesta
2. Presència del CCR a la 49 Feria d’abril de Barcelona-2019. Hi han col·laborat 20 d’instructors
voluntaris sota la coordinació d’Arich Montasell i el grup de Barcelona formació. S’ha hagut
d’habilitar un nou espai per poder disposar de més confort i evitar les dificultats que l’elevat
volum del so impedia poder donar la informació i la pràctica en tallers amb major comoditat.
3. SVI-TES. S’informa del curs d’instructors celebrat els dies 26 i 27 d’abril als espais docents de
Creu Roja a Catalunya amb participació d’11 candidats. Es valora de manera positiva en el seu
conjunt.
4. 1er Campionat Universitari en Ressuscitació cardiopulmonar per a estudiants de Ciències de la
Salut. UdG. Facultat de Medicina i Infermeria. Organitzat amb el suport del CCR. 26 d’abril 2019.
Responsable Josep Olivet. Hi van participar 70 concursants.
5. Sessió d’habilitats. S’informa que s’ha fet pública la convocatòria de les dues primeres sessions
d’habilitats al mes de juny i que als 15 minuts s’havien exhaurit les places. Es farà nou comunicat
concretant les futures convocatòries. Aquestes sessions tenen per objectiu fer tallers per millorar
l’ensenyament de les habilitats en la realització dels cursos de SVB-DEA per part dels instructors i
entre ells assistents s’acordaran la selecció dels instructors que puguin tutoritzar altres
instructors.
6. Informació sobre el CoSy. S’informa que l’ERC deixa de tenir com obligatori els directors de SVBDEA i deixa en mans dels Consell nacionals el manteniment dels mateixos. Això simplificarà la
gestió que actualment suposava alguns entrebancs de gestió.
7. Enquesta de la Sociedad Española de Cardiologia (SEC). S’informa que a través dels Serveis
territorials del Departament d’Educació s’ha enviat als directors del centres educatius de
Catalunya la sol·licitud de participació en una enquesta de la de valoració sobre els
coneixements sobre mort sobtada i RCP. Això s’ha conegut arran de diversos correus rebuts de
directors d’escola preguntant quina ha de ser la resposta. Fetes les indagacions, coneixem els
continguts de la carta dels serveis territorials, però desconeixem els continguts de l’enquesta.
Ens sobte que la SEC faci a Catalunya una enquesta quan s’ha informat en diverses ocasions al
representant del la SEC al CERCP del Programa SVe. Però encara sobta més quan el responsable
de l’enquesta és un instructor del CCR i membre de la Societat Catalana de Cardiologia entitat
que forma part del CCR. A aquest instructor se li va enviar una nota mostrant el malestar des del
Comitè directiu. S’acorda enviar una queixa formal als presidents de la SEC i de SCC i al
Departament d’Educació.
8. Curs d’instructors SVB-DEA per E. Pia Catalunya. Celebrat els dies 29 i 30 d’abril per a 7
candidats que poran participar en la formació de mestres que s’incorporin als centres educatius
que ja participen del programa SVe.

1

Acords
1. Document Denominació d'espais cardioprotegits i normes per a la seva certificació per part del
CCR. S’aprova el redactat final que incorpora la referència del document del CatSalut de
desembre 2017. Es farà versió en castellà també per ser incorporada a la web.
2. ISPC. Assistents: Laia Puig, Subdirectora gral. d’Administració i Suport acadèmic l’ISPC, M Carme
Guasch resp. Assessoria jurídica, Rosa Calvo Formació en riscos i emergències de Escola de
Bombers i Protecció civil, Miquel Vidal, JM Juncosa cap de formació ISPC i dues persones més.
La Sra. Puig substitueix al Sr Guillen i es oportú fer un recordatori de anteriors reunions. Fetes les
valoracions s’informa que es desestima plantejar els cursos b-learning per a Mossos i mantenirlos en protecció civil. S’acorda fer una valoració objectiva dels assistents en un proper curs per a
200 membres de protecció civil i en cas que hi hagi un nombre superior al 60% d’alumnes que
aprovin l’avaluació mantenir el prototip de formació fent una actualització de la Moodle.
Pel que fa a Mossos es manté la formació externalitzada encara que es planteja en un futur
disposar d’instructors propis.
Finalment es farà una proposta d’actualització del conveni.
3. Contingut curricular dels cursos de SVA/SVI. D’acord amb una revaloració sobre l’objectiu de la
formació que se centri majoritàriament en el pacient que es deteriora sobtadament i per tant la
prevenció de l’aturada, s’aprova revisar una part dels continguts i elaborar la proposta de millora
a tractar amb el Dr Grief de l’ERC.
4. Acord amb la Fundació Barcelona Salut com entitat col·laboradora del CCR. Assisteixen el
Vicepresident de la Fundació Dr. Lluís Asmarats, el secretari general Sr. Joan Soriano i el tècnic i
instructor de l’entitat Sr. Javier Vilda. Es signa un conveni de col·laboració i la Fundació ofereix
fer difusió de notícies que el CCR pugui considerar a traves de les pàgines mensuals sobre sanitat
que es publiquen en dos importants diaris a partir de l’acord que te establerts la Fundació.
S’informa que el Dr. Josep Brugada acaba el seu període de presidència i que serà rellevat pel Dr.
Lluís Donoso.

Recordatori
-

Acte de clausura del curs acadèmic. Lliurament de premis i beques de l’Acadèmia i Societats.
Dimarts 21 de maig a les 19 h a l’Acadèmia
Curs instructors SVB-DEA 21 i 22 de maig (a la seu de la Subdirecció Gral de Planificació i
ordenació professions-Antic IES)

Propera reunió C executiu: dimarts 7 de maig les 17.00
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