
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort al 
món occidental. Destaca la mort sobtada, resultant d’una pa-

rada cardíaca com a conseqüència principalment d’una arítmia 
mortal com és la fibril·lació ventricular. Aquest ritme cardíac re-
quereix atenció immediata ja que per cada minut que es retarda 
el seu tractament es redueix en un 10% la possibilitat de super-
vivència. Les evidències clíniques i científiques ratifiquen que la 
desfibril·lació primerenca i la reanimació cardiopulmonar bàsica de 
qualitat són la resposta més adequada i el tractament específic de 
la fibril·lació ventricular.

La correcta actuació davant una situació de parada cardio-
respiratòria ha de formar part d’una acció integral entre els 

diferents intervinents en la cadena de supervivència, composta 
per quatre baules: reconeixement de la situació d’una víctima de 
parada cardíaca, activació immediata dels serveis d’emergència 
sanitària, inici precoç d’una reanimació cardiopulmonar (RCP) i 
desfibril·lació primerenca mentre arriben els serveis sanitaris. 

T’interessa saber…

1.  Persones en possessió d’una llicenciatura de 
Medicina i Cirurgia o grau de Medicina, diplo-
matura d’Infermeria o grau d’Infermeria, o 
Formació Professional de tècnic en Emergències 
Sanitàries;
2.  Persones que hagin cursat titulacions ofi-
cials reconegudes a Espanya on el programa de 
les quals inclogui formació en reanimació car-
diopulmonar, suport vital bàsic i ús del DESA;
3.  Persones dels estats membres de la Unió 
Europea que hagin realitzat els cursos o pro-
grames exigits per a això als seus països;
4.  Tots aquells que hagin superat els progra-
mes de formació inicial i continuada per a l’ús 
del DESA.
De forma excepcional, en aquells casos en els 
quals no es trobi present cap persona acre-
ditada per a l’ús del DESA, quan concorri la 
circumstància i a fi d’augmentar les possibili-
tats de supervivència, podrà fer ús del DESA, 
qualsevol persona que es trobi present en el 
lloc de la parada cardíaca i sempre que estigui 
en comunicació amb el Centre d’Informació i 
Coordinació d’Urgències (CICU) a través del 
telèfon d’emergències 112/061.
 

Definicions
Desfibril·lador automàtic o semiautomàtic extern (DESA): 

és el producte sanitari destinat a analitzar el ritme cardíac i identificar arítmies 
mortals que requereixin administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de 

restablir el ritme cardíac.
Persona intervinent: la que té contacte inicial amb el pacient, identifica la 

situació d’emergència, alerta als serveis d’emergència cridant al 112/061, inicia 
maniobres de reanimació i fa ús d’un DESA, fora de l’àmbit sanitari.

Personal autoritzat per a l’ús d’un DESA: el personal que acredita la supera-
ció dels programes de formació inicial i contínua per a l’ús de DESA:
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