TOTS ELS TREBALLADORS DE UN CENTRE SANITARI ESTEM
FORMATS EN REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR BÀSICA?
Anna Vives; Maria del Carmen del Caño; Nativitat Ortells; Sheila Urbano.
Hospital de Palamós, servei de urgències

Introducció:
La incidència de la reanimació cardiopulmonar extrahospitalària a Europa és de
aproximadament 84 parades cardiorespiratories per 100.000 habitants. El 60% es
produeixen en presencia de testimonis i només 1 de cada 5 inicia maniobres de
reanimació. En països europeus on els testimonis inicien maniobres de reanimació
cardiopulmonar (RCP) precoçment, hi ha una major supervivència; però a Espanya,
existeix un baix índex de inici per part dels testimonis.
Objectiu:
Descriure les accions formatives de RCP bàsica dirigides al personal sanitari i no
sanitari realitzades en una organització sanitària integrada(OSI)
Metodologia:
Estudi transversal entre el 2015 i juny del 2018. Es van incloure tots els professionals
que van realitzar i finalitzar els cursos de RCP bàsica impartits per la entitat. Les
variables van ser el sexe, edat, categoria professional, hores formació, modalitat
formativa i tipus de centre sanitari. Es van realitzar una estadística descriptiva
mitjançant freqüències amb el paquet estadístic SPSS 21.
Resultats:
La OSI va tenir una mitja de 1622 treballadors durant el període. Van ser 34 accions
formatives a 531 alumnes essent 301 persones diferents, representant que un 18,5%
del total de treballadors va realitzar un curs de RCP bàsica. Realitzats per dones en un
87,4%, més freqüent dels 40-49 anys(34,5%), la antiguitat més comuna de 10-20
anys(30,1%). Els auxiliars administratius(587h.), les auxiliars d'infermeria(492h.) i
infermeria(279h.) van ser les 3 categories amb major quantitat d'hores realitzades. Es
van dur a terme 1894 hores de formació, el 50,5% virtual. Els professionals de les
àrees bàsiques van realitzar més formació(39,7%) seguides del personal
hospitalari(38,8%) i del personal dels centres sociosanitària(21,5%)
Conclusions
El personal administratiu és qui més hores de formació en RCP bàsica realitza. El
personal de les àrees bàsiques realitza més hores de formació que el personal
hospitalari. Existeix una lleugera tendència a major formació virtual respecte a la
presencial.

