
 

 

Comissió de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries de la

comunitat autònoma de les Illes Balears

 
Taller pràctic de suport vital 
bàsic i avançat al CS Felanitx 

 

 
 
Objectius: 
� Revisar les tècniques de suport vital bàsic (SVB) i suport vital avançat 

(SVA).  
� Aprendre a resoldre casos clínics sobre el maneig de la via aèria. 
� Aprendre a resoldre casos clínics que requereixen SVB instrumentalitzat, 

desfibril·lador extern automàtic (DEA) i atenció inicial als pacients amb 
politraumatisme. 

� Aprendre a resoldre casos clínics que requereixen l’ús de MegaCode. 
 
Contenguts: 
� Taller sobre la via aèria: maneig de l’instrumental, desobstrucció 

avançada de la via aèria, suport ventilatori, dispnea aguda (crisi 
asmàtica, anafilaxi, edema agut de pulmó). 

� Taller sobre Megacode: ús correcte dels dispositius i del material 
electromagnètic, dilucions i dosis dels fàrmacs més emprats en el SVA. 
Reconeixement dels ritmes. Supòsits clínics per posar en marxa el SVA 
en cas d’arrítmia. 

� Taller de SVB i DEA: revisar les tècniques de SVB, aprendre a resoldre 
casos clínics que requereixen, ús del DEA. 

 
Horari Grup 1 Grup 2 Grup 3 

9.00-10.50 Taller via aèria Taller SVB i DEA Taller Megacode 

10.50-12.40 Taller SVB i DEA Taller Megacode Taller via aèria 

12.40-13.00 Descans Descans Descans 

13.00-15.00 Taller Megacode Taller via aèria Taller SVB i DEA 

 

 
 
 
 

Taller pràctic de suport 
vital bàsic i avançat 

 
  

Destinataris: 
Professionals sanitaris del centre de salut 
 
Docents:  

 M.ª José Albendín 
 Pablo Álvarez 
 Maria Fuster 
 Núria Aliaga 

Metges/metgessa i infermera del SUAP i del centre de 
salut amb títol d’instructors de la Societat Espanyola 
de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries 
(SEMICYUC) 
 
Durada: 6 hores  
 
Nombre de places: 20 
 
Data: 28 de juny de 2017 
 
Horari: de 9.00 a 15.00 
 
Lloc: CS Felanitx 
 
Inscripció: no fa falta; admissió lliure  
 
Informació:  
Isabel Reynés. Docència de la GAP 
Tel.: 971 175 884 
formaciogap@ibsalut.caib.es 
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