ACTA REUNIÓ JUNTA 17 DE NOVEMBRE DE 2020
Reunits els Drs. Pere Subirana, Yolanda Díaz, Francesc Carmona, Abel Martínez, Jose Maria Giraldo,
Xavier Escalada, Josefina Galán, i la secretaria del CCR Rosa M. Riba.
La reunió es fa Telemàtica.

TEMES TRACTATS
1.- Compra material
Es planteja la necessitat de compra de material per els cursos d’instructors d’adult, donat que
hem de tenir coberta la possibilitat d’ampliar a 3 grups per curs.
Es farà inventari, i estat del material, que hi ha actualment, així com llistat del material que es
necessita. Es farà pressupost i proposta de compra. S’encarrega el Dr. Carmona.
Respecte del material pediàtric, el Dr. Martínez farà llistat de necesitats. Actualment aquest
material s’aconsegueix a traves de la Fundació.
S’exploraran diferents possibilitats de compra/lloguer, per tal d’amortitzar el material.
2.- Plataforma per els cursos d’SVA i SVI.
Queda acordat que es faran a traves de CoSy, i que la plataforma de gestió de cursos continuarà
sent Coneix.
Es consultarà amb l’ERC:
1. La possibilitat de connectar coneix i CoSy, per tal de que es pugi accedir al curs de de la
nostra plataforma.
2. La possibilitat d’afegir el nostre material específic al CoSy, que serà visible nomes per
els cursos del CCR.
Es farà difusió als directors i instructors, del funcionament de la plataforma, a traves de vídeos.
La data de començament estarà lligada a l’adaptació dels cursos CoSy a les noves guies. Es
calcula que podríem posar-ho en marxa en un termini de 3-6 mesos.
La part teòrica estarà disponible a la part on-line, i el llibre de consulta quedarà molt reduït.
3.- Programació Webinar
Es posarà en marxa com a eina de comunicació, per fer seminaris, i per la difusió d’informació a
instructor i directors.
Es proposa que sigui periòdica, amb una cadència predefinida, que pot estar a càrrec dels grups
de treball.
Les primeres seran per informar del pas de coneix a CoSy dels cursos d’SVA i SVI, i dels
canvis mes significatius de les noves guies 2020.
La data de la primera Webinar dependrà de quan es tinguem aquests canvis fets.
4.- SVescoles
La Emma Vila, coordinadora del programa, demana fer una reunió amb el Comitè Executiu per
presentar el projecte, i exposar les necessitats per mantenir-lo en funcionament.
La reunió es farà virtual, dimarts 24 a les 16h.
5.- PBLS
La secció de pediatria gestionarà la documentació que s’ha de presentar com CCR.
6.- Traducció guies
Intentarem fer un grup amb les societats del CERCP que son Course Center de l’ERC.
S’encarrega el Dr. Guiraldo

7.- SVItec
El curs de providers es farà a l’abril-maig a la Creu Roja. Anirà seguit del curs d’instructors.
Donat que es un curs diferent a l’SVI i que, per el seu programa i el target al que va dirigit,
nomes es aplicable a la nostra població, es planteja canviar el nom.
La proposta es “SV per tècnics i primers intervinents”.
Queda pendent de decisió.
8.- Development Committee Education.
Es posaran en marxa:
1. Nous Course Rules, amb mínims canvis respecte dels previs.
2. Recertificacions. Les volen implantar per el segon semestre del 2021.
3. Cursos SVB+DEA. Volen disminuir el numero d’hores. Ja s’està fent a algun país i es
vol unificar. La idea es fer-ho adaptat per competències, segons les característiques del
reanimador.
9.- Secretaria
Balanç econòmic. S’ha d’explicar l’origen d’algunes factures.
Queda pendent de la propera reunió.

Propera reunió:
Dimarts 1 de desembre de 2020 a les 18h.
Pendent de confirmar ubicació

