
ACTA REUNIÓ JUNTA 03 DE JUNY DE 2020 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Yolanda Díaz, Francesc Carmona, José Manuel Giraldo, Xavier 

Escalada, Abel Martínez i Josefina Galán.  

La reunió es fa per videoconferencia. 

 
TEMES TRACTATS: CURSOS EN EPOCA COVID 
 
1.- Cursos de Suport Vital Bàsic per a personal no sanitari i legos. 

 

Aquest cursos seran de 6 alumnes per grup. 

 

Regles del curs: 

 

- Hi haurà una part no presencial en plataforma Moodle. 

- Hi haurà una part presencial de 4 hores, a on es treballarà de forma practica 

 EL Reconeixement precoç i la alerta al sistemes sanitaris 

 Les compressions toràciques de qualitat 

 La aplicació del DEA 

 Els Escenaris 

- Les habilitats de ventilació boca-boca, la posició lateral de seguretat i la 

obstrucció de la via aèria per cos estrany (OVACE) ne es practicaran perquè no 

permeten complir amb les recomanacions de prevenció de contagi de SARS-

Covid-2. En aquest cas, es projectaran i es comentaran vídeos explicatius de la 

habilitat.  

 

Recomanacions generals: 

 

- Es imprescindible l’ús de mascareta, guants, i si no es disposa d’un tors per 

alumne, s’ha de fer neteja del tors entre alumnes. 

- S’ha de mantenir la distancia social recomanada. 

 

Tasques a realitzar 

 

- S’han de gravar els vídeos corresponents. El Dr. Carmona i Dr. Subirana 

s’encarregaran d’organitzar-ho 

- Enviar mail als instructors i directors de que les normes estaran penjades a la 

web. 

 

 

2.- Cursos de Suport Vital Bàsic Pediàtric per a personal no sanitari i legos. 

 

El Dr. Abel Martínez, ens informarà de les decisions que es prendran a la reunió del 

grup de treball. 

 

3.- Cursos de Suport Vital Avançat. 

 

Encara que, de moment, no es poden fer cursos per a personal sanitari, aquest tema serà 

tractat a la propera reunió que serà dimecres 10 de Juny a les 18:30 hores. 

 

 


