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La consolidació de determinats avenços tecnològics, la informàtica per exemple, facilita i optimitza el dia a dia laboral a milions d’empreses.
Progrés al servei de persones.
A Batega Difusió del Suport Vital som un equip de professionals sanitaris amb més d’una dècada acreditada en emergències mèdiques.
Especialistes en reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada.
Titulats com a instructors pel Consell Català de Ressuscitació Cardiopulmonar (CCR) i amb àmplia experiència de camp, divulguem els
nostres coneixements en suport vital a la població en general, a les persones.
La docència orientada a centres sanitaris i a tot tipus d’empreses és un dels nostres objectius, responent a la demanda de col.lectius,
com aquests, cada cop més inquiets per saber cóm respondre davant d’una emergència.

La consolidació d’avenços tecnològics com els desfibril.ladors
externs automàtics fan més segur el dia a dia laboral a
milions d’empreses.

Progrés consolidat

Ensenyament adaptat a horaris i necessitats de l’alumnat. Servei integral en la gestió d’equips desfibril·ladors i acreditació oficial del
personal format per nosaltres.
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Progrés al servei de persones, per part de persones amb formació idònia.

Les estadístiques, molts cops, són una freda suma de dígits fruit d’enquestes telefòniques
amb un marge d’error quantificat. Sota altres estadístiques, després d’un primer cop d’ull,
s’amaguen milers de cors lluitant per seguir bategant.
Anualment, milers de persones pateixen aturades cardiorespiratòries.

400.000 persones/any EUA
700.000 persones/any Europa
24.500 persones/any Espanya
La majoria es produeixen fora d’un hospital i són secundàries a una malaltia coronària
diagnosticada. La xifra, a Espanya, és esfereïdora:

Les estadístiques

una aturada cardiorespiratòria cada 20 minuts
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En més del 75% dels casos de víctimes d’una mort sobtada, la fibril·lació ventricular ha estat l’arítmia cardíaca responsable. Genera una
cadència desorganitzada de l’activitat elèctrica del cor provocant que no es contregui amb normalitat. Sense tractament immediat, és
una arítmia mortal en menys de 4 minuts.

Supervivència segons temps i aplicació de RCP
Aturada
Sinus

FV

Supervivència
4 min

8 min

12 min

(fins a...)

2%
Sense tractament
Desfibril.lació tardana

8%
RCP ràpida
Desfibril.lació tardana
Alerta immediata
RCP ràpida
Desfibril.lació ràpida

20 %

Alerta immediata
RCP ràpida
Desfibril.lació ràpida
Cures intensives

30-40 %

Alerta

RCP

Desfibril.lació

Cures intensives
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El tractament òptim

La intervenció davant d’un col.lapse cardíac ha de ser molt àgil i eficaç. Es disposa de pocs
minuts per donar resposta a l’aturada mitjançant maniobres de reanimació. Rehabilitar, de
manera provisional i artificial, la circulació sanguínia fins el restabliment del batec cardíac,
mantenint oxigenat l’organisme.
Les víctimes d’una aturada del cor en fibril·lació ventricular tenen més possibilitats de
recuperar el ritme cardíac que aquelles que ho fan sense generar aquesta arítmia.
Temps. Rapidesa. Cada minut que passa sense intervenir, es perden gairebé un 10% de
possibilitats de recuperació del ritme cardíac.

Temps. Rapidesa.

Tot i l’òptima assistència que proporcionen els professionals d’emergències mèdiques,
necessiten primer estar alertats, activats i, ineludiblement, un temps de reacció i mobilització.
Un temps que condiciona els marges de supervivència del pacient que té el cor en senyal
d’alerta. Aturat.
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Imatge de la cadena de la vida.

Supervivència del pacient
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Temps. Rapidesa. Cada minut que passa sense intervenir, es perden
gairebé un 10% de possibilitats de recuperació del ritme cardíac.

El temps d’espera fins l’arribada dels equips d’emergències és determinant. Que el primer actuant, la persona que és al costat de qui ha
patit l’aturada, comenci les tasques de reanimació aumenta el percentatge de supervivència d’entre 7 i 20 vegades.
Cal un aprenentatge. Els programes públics formatius, per a personal no mèdic, de reanimació cardiopulmonar i desfibril·lació externa
automàtica tenen com objectiu:

•
•

Millorar el pronòstic del col.lapse cardíac.
Iniciar un tractament immediat.

A Batega formem aquests primers actuants, persones que per raons professionals o personals formen part d’un col.lectiu nombrós o
d’altres segments que puguin ser considerats com població de risc:

Cal un aprenentatge

•
•
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•

•
•
•
•

•
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Centres d’oficines, fàbriques, plantes de cadenes de muntatge, etc.
Centres comercials, cinemes, grans superfícies, parcs d’atraccions, zones d’oci...
Camps de futbol, clubs esportius (golf, pitch&putt, nàutics, tennis), gimnasos, etc.
Escoles de formació de tot nivell (col·legis, universitats).
Estaments públics, ajuntaments, ministeris...
Personal sanitari d’equips d’emergències.
Forces d’ordre públic, personal de seguretat privada, control i accés a
indrets amb molta afluència de gent.
Etc.

2

3

4

5
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Tractament immediat

Cal un aprenentatge. Els programes públics formatius.
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L’equip docent de Batega està integrat per instructors i monitors en suport vital acreditats pel Consell Català de
Ressuscitació Cardiopulmonar, reconeguts per l’European Resuscitation Council i inscrits al registre de formadors
de l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.
Formadors qualificats. Especialistes en reanimació. Professionals amb mes de 10 anys d’experiència en sistemes
públics d’emergències mèdiques.

Formadors qualificats

Formadors qualificats. Especialistes en reanimació.
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Comoditat per al client

Comoditat per al client i els seus treballadors.
Formem per a l’ajuda amb flexibilitat. Adaptant-nos.
A Batega adaptem la logística necessària per impartir el curs al mateix recinte laboral de l’empresa. Comoditat per al client i els seus
treballadors. Si no es disposa de cap sala en el lloc de treball, les nostres instal.lacions són una alternativa igualment idònia per al curs
de formació.
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Batega aposta per la preparació davant l'emergència. Un curs formatiu estructurat en dues
fases, els fonaments necessaris per afrontar amb garanties una situació de col.lapse cardíac:
Suport Vital Bàsic, maniobres de reanimació. (4 hores)
• Desfibril·lació Externa Automàtica. (4 hores)
•

Objectius bàsics del curs:
Al finalitzar el període de formació l’alumne ha de ser capaç d’identificar:
Una pèrdua de consciència.
• La manca de respiració.
• L’obstrucció de la via aèria per un cos estrany.
• L’aturada cardiorespiratòria, activar o fer activar els sistemes d’emergències médiques
corresponents, aplicar les tècniques per al tractament bàsic de l’aturada cardiorespiratòria
i utilitzar el desfibril·lador extern automàtic de manera segura i eficaç.
Preparació

•
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preparació davant l’emergència.

Carnet acreditatiu
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Els alumnes que superin satisfactòriament les avaluacions rebran un certificat oficial emès pel Consell Català de Ressuscitació
Cardiopulmonar.
Amb aquest certificat l’alumne s’inscriurà al registre de l’Institut d’Estudis de la Salut i obtindrà el carnet acreditatiu que l’autoritzarà a
fer ús dels desfibril·ladors externs automàtics.
Un cop instal·lat l’equip, treballadors i clients de l’empresa gaudiran d’una importantíssima cobertura en el terreny més cabdal de tots: la
salut. A partir d’aquest moment treballaran dins d’unes instal.lacions cardioprotegides.

rebran un certificat oficial emès pel
Consell Català de Ressuscitació Cardiopulmonar.

La cardioprotecció representa una millora laboral per tothom.
Un plus de confiança per a consumidors, clients i empleats.
Un oasi de tranquil·litat preventiva davant la inesperada aturada cardiorespiratòria.
L’eina necessària per minvar l’amenaça de danys vitals,
a tercers o a nosaltres mateixos, gracies a l’agilitat de la intervenció.
Avui dia ja són molts els establiments, empreses i organismes que compten amb aquest suport,
fonamental i imprescindible, per al bé més preuat que tenim: les nostres vides.

Tranquil·litat preventiva

tranquil·litat preventiva davant la inesperada
aturada cardiorespiratòria.
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