
 

 

Curso  

Soporte Vital 

Inmediato 

Información e inscricións 

www.agamfec.com 

secretaria@agamfec.com 

Telf: 981555720 

 

Data límite de inscricións 

22 de maio de 2016 

 

Precios  

Socios AGAMFEC: 100 euros* 

Desempregados: 100 euros* 

Non socios: 140 euros 

*Adxuntar xustificante 

 

Dirixido a 

 Médic@s 

 Enfermeir@s 

 

 

 

Organiza 

Colabora 

Coordinación 
  

D. Fernando Souto Mata  

D. Diego Vázquez Boan  

D. Santiago Reinoso Hermida 

Centro Cultural Marcos Valcárcel 

Rúa do Progreso 30—OURENSE 

 14 e 16 de xuño  

De 16:30 a 21:00h 

Solicitada acreditación da Comisión  de Forma-
ción Continuada das Profesións Sanitarias de 

Galicia 

Según las recomendaciones del European 
Resuscitation Council 2015 



 

O Curso de "Soporte Vital Inmediato" inscrí-

bese dentro dos cursos promovidos polo 

C o n s e l l o  E s p a ñ o l  d e  R C P 

(CERCP).                   

Está enfocado a profesionais sanitarios 

(médicos e enfermeiros principalmente) que 

poden enfrentarse a pacientes críticos sen 

que o fagan de forma habitual. 

 

Obxectivos: 

- Recoñecer e tratar o paciente que se está 

deteriorando utilizando o enfoque ABCDE . 

- Aportar os coñecementos esenciais e as 

habilidades precisas para o tratamiento de  

pacientes adultos en parada cardiaca du-

rante o espacio de tempo antes da chegada 

de personal máis experimentado. 

- Preparación para ser membro do equipo 

de resucitación  

Soporte Vital Inmediato  

 

ESTRUTURA DO CURSO:   

 

O curso consta dunha fase non  presencial (23 

horas de seguimento on-line) e unha fase presencial 

que terá unha duración de 8 horas. 

 

 

Fase on-line: 24 de maio ó 13 de xuño  de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Presencial: 14 e 16 de xuño de 2016 

Horario: 16:30 a 21:00 h 

 

ORGANIGRAMA 

 
 

14 DE XUÑO 

Recepción e entrega de documentación 
 

Presentación 
 

Recoñecemento e manexo do paciente gra-
ve. Aproximación ABCDE  
Rítmos de parada cardíaca. Desfibrilación. 
Algoritmos 
 

Prácticas de RCP e DEA 
 

Osixenoterápia e soporte instrumental da vía 
aérea e ventilación 
 

Acceso vascular. Líquidos e fármacos 
 

Monitorización e arritmias 
 

Dudas. Fin da primeira xornada 
 

16 DE XUÑO 

Escenarios de soporte vital inmediato e desfi-
brilación 
 

Práctica de Soporte Vital Inmediato 
 

Escenarios Integrados SVI. Simulación 
 

Avaliación teórica final 
 

Clausura do curso 
 

 

TODOS OS GRUPOS 

- Factores humanos e calidade 

de resucitación 

Foro en Aula Vir-

tual 1 

- Recoñecemento do empeora-

mento e prevención da PCR 

- Resucitación en centros sani-

tarios e áreas clínicas 

Envio de tarefas 

- Soporte vital avanzado (SVA) 

- Arritmias, monitorización e re-

coñecemento 

- Desfibrilación 

Envio de tarefas 

- Coidados postresucitación 

- Aproximación ABCDE 

Envio de tarefas 

- Avaliación teórica inicial Cuestionario  


