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Introducció: El Programa Girona Territori Cardioprotegit, dirigit pel Dipsalut, vol apropar 
els desfibril•ladors a la població, facilitant el seu ús per tal de millorar la supervivència 
de les persones que pateixen una aturada cardíaca. Per aquesta raó, es promou la 
formació a través de tres programes: el Suport Vital Bàsic i l'ús del DEA de 6 h , la 
renovació de l'acreditació en Suport Vital Bàsic i utilització del DEA de 1,5 hores i el 
curs bàsic per a l'ús d'DEA de 3 h. Els primers dos cursos estan regulats pel Decret 
que estandarditza l'ús del DEA i l'últim depèn del Consell Català de Ressuscitació. Les 
activitats com els tallers i sessions de demostració (carpes) s'organitzen en espais 
públics per promoure l'ús del DEA en la població general. En aquestes sessions els 
ciutadans aprenen a fer servir el DEA i poden respondre als seus dubtes a través de 
demostracions pràctiques. Les carpes es fan coincidir amb els esdeveniments socials 
dels municipis per difondre el programa a la màxima quantitat de persones. 
Metodologia: Estudi observacional descriptiu. L’àmbit d’estudi és la demarcació de 
Girona, territori que ha participat en les activitats de formació del programa DIPSALUT 
“Girona Territori Cardioprotegit”. 
Objectiu: Descriure la participació en les activitats de formació i difusió del programa 
"Girona Territori Cardioprotegit" en els 221 municipis de la província de Girona des del 
juny 2011 fins desembre 2015. 
Resultats: 4.431 persones van assistir a aquests cursos, 69,1% homes i 30,9% dones. 
S’han realitzat 417 activitats de difusió i el nombre de persones que van assistir a elles 
és d'unes 12.608. 
Conclusions: El 90,1% dels municipis tenen persones entrenades en el Suport Vital 
Bàsic i l'ús del DEA. Hi ha hagut una bona recepció i acceptació dels treballs realitzats 
en tots els municipis. 


