
ACTA REUNIÓ JUNTA 10 DE JUNY DE 2020 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Yolanda Díaz, Francesc Carmona, José Manuel Giraldo, Abel Martínez i 

Josefina Galán, i la secretaria del CCR Rosa M. Riba. 

La reunió es fa per videoconferencia. 

 
TEMES TRACTATS: CURSOS EN EPOCA COVID 
 
1.- Cursos de Suport Vital Basic per a personal sanitari. 

 

Aquest cursos seran de 6 alumnes per grup. 

 

Les normes del curs, i les recomanacions generals seran les mateixes que les del SVB per a no 

sanitari i legos.  

 

Tasques pendents de realitzar 

 

- Gravar els vídeos corresponents i substituir-los o afegir-los als que ja estan a la 

plataforma Moodle. Es gravaran dilluns 15 de Juny. 

- Crear el link per connectar coneix amb la moodle de SVB+DEA. Ho farà el Dr. 

Carmona. 

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

 

 

2.- Cursos de Suport Vital Bàsic Pediàtric. 

 

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. 

 

Cursos de 6 alumnes per grup. 

 

S’accepta el programa proposat per el Dr. Carmona. Es una modificació del programa ERC, que 

contempla un major numero d’hores. En total son 11 hores (660 min), distribuïdes en una 

primera part d’habilitats individuals (240 min), una segona part per simulacions (330 min). Es 

farà avaluació continuada, i es proposa fer el test des de casa (90 min). 

 

El Dr. Abel proposa, i s’accepta, la possibilitat de dividir el curs en dos blocs.  

- Treballar les habilitats individuals en dies previs, en grups reduïts, adaptant el numero 

d’alumnes de cada grup al material disponible, per minimitzar la possibilitat de contagi 

entre alumnes.  

- En un segon temps fer les simulacions, en grups de 6 alumnes + 1-2 instructors. 

 

Recomanacions generals: 

 

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

s’ha de fer neteja dels maniquins entre alumnes. 

- S’ha de mantenir la distancia social recomanada, excepte durant les simulacions, que no 

serà possible. En aquests cas es farà amb mascareta i guants. 

- Hi haurà una practica de col·locació i retirada de l’EPI  

 - Amb mascareta quirúrgica, explicant que sobre la víctima haurà de ser 

 una FFP2 

 - Amb bates de paper, explicant que sobre la víctima haurà de ser 

 impermeable. 

 - Amb ulleres vs pantalles facials  



 

Es manté la mateixa acreditació actual. 

 

 

4.- Temes Secretaria 

 

Es notificarà als instructors de que properament es publicaran les normes dels cursos, que 

quedaran a la web. 

 

Revisió de la pàgina web: 

- Es revisarà i modificarà l’organigrama. 

- Els coordinadors dels grups de treball revisaran i comunicaran a la Rosa M. Riba les 

modificacions que s’han de fer. 

 

 

Propera reunió dijous 2 de juliol a les 18h.  

Seu: Acadèmia de Ciències Mediques.  

 


