
 

     
 

 

Xè aniversari 

NOTA DE PREMSA 

“Les teves mans poden salvar vides”. Salvem més de 

100.000 VIDES!!! 

“Nens salvant vides. Aprenent Ressuscitació 

Cardiopulmonar a les escoles” 

Aquest és l'eslògan escollit per l'European Resuscitation Council (ERC) per tal 

de celebrar el primer Dia Europeu de Conscienciació de l'Aturada Cardiorespiratòria el 

proper dia 16 d'octubre. A Espanya, el Consejo Español de Resucitación 

Cardiopulmonar (CERCP) i a Catalunya el Consell Català de Ressuscitació de l’Acadèmia 

s'encarregaran d'aglutinar les actuacions que faran les entitats que els composen. 

 

 Aquesta iniciativa, dirigida inicialment a la població escolar, s'ha estès a la 

població general i a la sanitària en particular, per tal de prendre consciència del 

problema que representa l'aturada cardíaca, la qual és responsable de més de 350.000 

morts a l'any fora dels hospitals a Europa. Aquesta xifra, que a Catalunya suposa una 

mort sobtada cada dues hores i mitja, és a dir a la vora de 10 morts cada dia, 

multiplica per 5 les morts produïdes per accident de trànsit. Paradoxalment, les xifres 

invertides en Seguretat Vial superen en molt a les invertides en Ressuscitació 

Cardiopulmonar. 

 Generalment, l'aturada cardíaca esdevé de forma sobtada i inesperada en una 

persona aparentment sana i amb bon estat de salut. En la majoria d'ocasions està 

provocada per una alteració del ritme cardíac que sol ser conseqüència d'un infart agut 

de miocardi. Si quan es produeix aquesta situació, la víctima no és atesa ràpidament, 

la mort pot produir-se en pocs minuts i, en cas de recuperació, aquesta pot donar-se 

amb presència de greus i invalidants seqüeles. Les possibilitats de sobreviure a l'any 

d'haver patit una aturada cardiorespiratòria se situen, de mitjana a Europa, a la vora 

del 10%. Tanmateix, sabem de cert que si els testimonis presencials d'una aturada 

cardiorespiratòria realitzen una sèrie d’accions encadenades, denominades “Cadena de 

la Supervivència”, i que poden ser executades per la majoria de les persones, aquesta 

supervivència podria incrementar-se entre 2 i 3 vegades.  Avui en dia però, aquestes 
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maniobres només es realitzen en gairebé 1 de cada 5 persones que pateixen una 

aturada fora de l'hospital. 

 Les quatre anelles o baules de la Cadena de la Supervivència són, en primer 

lloc, el reconeixement precoç i l'alerta ràpida dels serveis d'emergències, seguit de 

l'inici immediat de maniobres de Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP), la desfibril·lació 

precoç, i per últim, el suport cardiovascular avançat administrat en el més curt termini 

possible. Les dues primeres anelles, que constitueixen el Suport Vital Bàsic (SVB), 

haurien de ser conegudes per tota la població. (Fig. 1) 

 Segons l'American Heart Association (AHA), per a que la supervivència a 

l'aturada cardíaca augmenti caldria formar en tècniques de RCP al menys a un 20% de 

la població. Des de 2003 aconsella la introducció de la formació en RCP en el 

currículum escolar i l'ensinistrament en aquestes tècniques dels professors i estudiants. 

En aquest sentit cal destacar l'experiència al nostre país del programa iniciat a les 

Terres de l'Ebre l’any 2008. Amb la Diada Europea de Conscienciació de l'Aturada 

Cardíaca hom pretèn la seva generalització dins de l'àmbit docent.  

 

Figura 1. La Cadena de la Supervivència 

 

 

 Per a més informació : http://www.ccr.cat/Noticies/Dia-Europeu-de-

Conscienciacio-de-l-Aturada-Cardiaca 

 Per veure imatges de l’experiència de formació a les escoles: 

http://www.youtube.com/watch?v=8dFqy2043Vw&feature=youtu.be 

 Per veure el MAPA D’ACCIONS de la Jornada que es desenvoluparan a Catalunya: 

http://www.academia.cat/files/425-5309-DOCUMENT/16_octubre_mapa_accions_3.pdf 

 Per recollir signatures sol·licitant incloure la formació en suport vital dins del 

curriculum escolar: pendent 
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