CURS: TEÒRIC-PRÀCTIC DE MANEIG DE LA VIA AÈRIA
L’assistència en situacions d’urgència obliga al metge al domini de diverses tècniques, entre
elles el maneig de la via aèria. L’aprenentatge en aquestes tècniques requereix de
coneixements mèdics teòrics , aconseguir les habilitats necessàries, així com rapidesa i
seguretat en la presa de decisions.
En l’ assistència en situacions crítiques i la baixa freqüència en que el metge no especialista
s’enfronta en aquestes situacions, genera situacions d’estress, detectades en el “ debriefing “ a
la pràctica clínica. Requereix d’un entrenament, i la introducció de maniquins simuladors ha
permès un ensenyament i un entrenament adequat, amb l’estrès necessari però sense riscos
per als malalts.
Si es considera la intubació orotraqueal una tècnica reservada als especialistes, en situacions
d'urgència, el metge ha de conèixer les alternatives que disposa.

OBJECTIUS
El curs de maneig de via aèria (VA) proporciona als alumnes els coneixements teòrics
necessaris i les habilitats pràctiques suficients per assegurar la correcta i adequada ventilació i
oxigenació dels pacients. Al finalitzar el curs els alumnes han de ser capaços de :
●
●
●
●
●
●

Identificar l’obstrucció de la VA
Identificar els signes de mala ventilació i oxigenació del pacient
Realitzar la maniobra de desobstrucció de la VA bàsica e instrumentalitzada
Donar assistència ventilatòria i suport d’oxigen amb ventilació espontània
Realitzar ventilació controlada amb pressió positiva
Prevenir la broncoaspiració

ORGANITZADORS: CHV i FORES
DIRIGIT A: Metges del Consorci Hospitalari de Vic
HORES DE FORMACIÓ TOTALS: 10h
DATA INICI : 14 juny 2021 - 6h Presencials de les 09:00h a les 15:00h (tots els particip. junts)
DATA FINAL: 9 juliol 2021 - tots els alumnes han d’haver realitzat individualment, 4h
Presencials de Pràctiques (4 setmanes després mòdul teòric).

METODOLOGIA DEL CURS
Curs de 10 hores Presencials
Curs teòric i pràctic de 6 hores de durada del mòdul teòric-pràctic, més 4 hores del mòdul de
pràctiques a quiròfan. Es obligatori el 100% d'assistència presencial.
El curs consta de 3 mòduls:
-

1º mòdul teòric 2h
2º mòdul pràctic a l'àrea de simulació 4h
3º mòdul pràctic a l’àrea quirúrgica del CHV 4h

Prèviament es farà arribar el material didàctic als participants.
Nombre màxim participants : 6 , les inscripcions són gratuïtes i el departament de Formació
realitzarà el cribratge dels participants.
LLOC REALITZACIÓ
Mòdul teòric: Aules Formació CHV (Clínica de Vic - Edif. C - Rda.Camprodon, 4 Vic)
Mòdul pràctic simulació: Aula simulació CHV (Clínica de Vic - Edif.C - Rda.Camprodon, 4 Vic)
Mòdul pràctic tutelat: Quiròfans CHV - Hospital Universitari de Vic - C/Francesc Pla
“ El Vigatà ”, 1 de Vic

CONTINGUTS DEL CURS
MÒDUL TEÒRIC:
1.- Mòdul de maneig de VA bàsica
●
●
●
●

Anatomia de la VA
Causes més freqüents de l’obstrucció de la VA
Maniobra front-mentó
Ventilació boca-boca

2.- Mòdul de maneig de la VA bàsica instrumentalitzada
●
●
●

Cànula de Guedel
Mascareta facial
Bossa de reanimació autoinflable - Ambú

3.- Mòdul de dispositius supraglòtics-DSG
●
●
●

laryngeal Tube (LT)
Mascareta laríngia (ML) de primera i segona generació
Fastrack

3.- Semiologia de la VA. Predictors de Ventilació difícil
●

Valoració de la via aèria

●

Predicció ventilació dificultosa

●

Predicció via aèria difícil

4.- Introducció al ALGORITME DE MANEIG DE LA VA

MÒDUL PRÀCTIC 1:
5.- Tallers Pràctics amb maniquins anatòmics de simulació

6.- Simulació i resolució casos clínics, presa de decisions

7- Avaluació teòrica i pràctica

MÒDUL PRÀCTIC 2:
Pràctiques tutelades i individualitzades a l'àrea quirúrgica que es realitzaran dintre les 4
setmanes següents a l’edició del curs teòric-pràctic de simulació.
Direcció del curs: Dra. Teresa Planella. Servei d’Anestesiologia i Reanimació del CHV.
PROFESSORAT
Dr. Julio Roza
Dra. Teresa Planella
Metges adjunts del Servei d’Anestesiologia i Reanimació. Hospital Universitari de Vic. CHV

