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Introducció
La formació continuada en suport vital és fonamental a urgències per assolir els
coneixements i habilitats per actuar correctament davant qualsevol aturada cardiorespiratòria.
Objectiu
Conèixer el grau de formació que tenen els infermers d’urgències sobre suport vital.
Metodologia
Estudi observacional, descriptiu, transversal. Els subjectes de l’estudi són
infermers/eres que treballen a urgències medicoquirúrgiques i pediàtriques del nostre
centre i sense cap criteri d’exclusió.
S’ha realitzat un anàlisi descriptiu de les variables mitjançant el programa SPSS®
versió 21. Per variables quantitatives es calcularà mitjana, desviació estàndard,
percentils 25, 50 i 75, mínim i màxim. Per variables qualitatives es donarà freqüència
absoluta i relativa. Es calcularan intervals poblacionals al 95% de confiança. La durada
de l’estudi ha estat de 4 mesos.
Per la recollida de dades s’ha utilitzat un qüestionari anònim amb 14 ítems, que s’ha
facilitat als professionals en el seu lloc de treball.
Aquest estudi ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica i Investigació Clínica.
Resultats
Mostra de 103 infermers amb una mitjana de 35 anys d’edat i 10 anys d’experiència. El
55,3% del personal es fix. El 27,2% del personal enquestat no té cap formació en
suport vital bàsic i d’aquests un 53,6% es fix.
Respecte al suport vital avançat un 41,7% no té formació. Analitzant l’àmbit pediàtric,
més del 50% no té formació en suport vital avançat i intermedi pediàtric.
Si analitzem els ritmes desfibril.lables un 32% dels professionals els desconeix i un
53.4% ignora quins son els ritmes no desfibril.lables.
Conclusions
Només la meitat del personal d’urgències ha realitzat formació i es manté al dia de les
actualitzacions corresponents tot hi reconèixer la necessitat d’estar format en suport
vital. Trobem que hi ha un discret augment en formació del personal fix al suplent. Es
demostra la necessitat d’implementar cursos de formació de manera periòdica a
l’àmbit d’urgències.

