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Introducció:
La parada cardiorespiratòria és un problema de salut pública i la incidència de la
reanimació cardiopulmonar extrahospitalària a Europa és de 84 parades
cardiorespiratòries per 100000 habitants. La European Resuscitation Council (ERC)
recomana que la freqüència de formació per sanitaris hauria de ser inferior a un any, ja
que les destresses en reanimació cardiopulmonar (RCP) es deterioren uns mesos
després de la formació.
Objectiu:
Descriure les accions formatives en RCP avançada dirigides al personal sanitari
realitzades en una organització sanitària integrada (OSI).
Metodologia:
Estudi transversal entre 2015 i juny de 2018, ambdós inclosos. Es van incloure els
professionals que van realitzar i finalitzar els diferents cursos de RCP avançada que va
impartir la entitat. Les variables van ser sexe, edat, categoria professional, hores de
formació, modalitat formativa i tipus de centre sanitari. Es va realitzar una estadística
descriptiva mitjanant freqüències amb el paquet estadístic SPSS 21.
Resultats:
La OSI va tenir una mitjana de 1622 treballadors durant el període. Es van realitzar 70
accions formatives, un total de 789 alumnes, 356 professionals diferents, un 22% del
total va realitzar un curs de RCP avançada. Les dones en un 77.6% , la edat més
freqüent va ser 30-39 anys (29,3%), la antiguitat de 1-5 anys (29,5%). Infermeria va
realitzar el 58,8% (1503 hores) de les hores, seguit pels facultatius amb un 36.3% (929
hores). Es van realitzar 2567 hores de formació, el 63,3% presencial. Els professionals
de les àrees bàsiques van obtenir més hores formatives (60,5%), seguides pel
personal hospitalari (35%) i del personal de centres sociosanitaris (4,5%)
Conclusions:
El personal d'infermeria és qui més hores de formació en RCP avançada realitza. El
personal de les àrees bàsiques realitza més hores de formació que el personal de
l'hospital. Existeix una tendència a major formació presencial respecte a la virtual.

