
Catálogo Formativo: Cursos Sanitarios

Como empregados de institucións ou empresas que traballan de cara ó

público estamos obrigados a preservar a nosa vida e a dos que temos o noso

redor, polo que cando se prenta unha emerxencia corremos a axudar a quen

nos precisa en calquera eido da vida. Moitas de estas situación non desexadas

podemolas  previr,  sen  embargo,  un  accidente  pode  ocurrir  e  as  súas

consecuencias poden estar fora do noso control, se non tomamos as medidas

correcas para atender e afrontar a situación presente. 

Ante tales situación MaisEscola entende que existe unha necesidade

formativa nas empresas no eido da primerira intervención por eso enfocamos

parte da nosa actividade a formar traballadores ante unha posible situación de

risco. Tamén entendemos que a actualización e o reciclaxe dos traballadores

que  poden  estar  máis  expostos  a  estas  situación  debe  ser  unha  parte

importante da formación continua na empresa.

Para  a  impartición  dos  cursos  contamos  con  un  nutrido  grupo  de

instructores e monitores, con gran experiencia na docencia e na intervención

sobre o terreo posto que  contamos con técnicos de emerxencia, DUES ou

Médicos.

Moitas empresas, concellos e institucións xa confiaron en nós para a

impartir cursos variados, ademáis dos referidos o eido sanitario, para impartir

cursos que axuden ós seus traballadores a enfrontar calquera situación que

poña en risco vital a integridade física dos/das seus clientes, compañeiros ou

usuarios/as.

Expomos un catálogo formativo  amplo  e  adaptable  ás  circunstancias

que demande a empresa puidendo enfocalos cursos hacia a actvidade ou o

sector á se se dirixa.



SOPORTE VITAL BÁSICO + DESFIBRILACIÓN

SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA (DESA) PARA PERSONAL NON

MÉDICO

DATOS XERAIS

Modalidade: Presencial 

Duración: 8 Horas 

Destinatarios: 

Población en xeral, empregados públicos, axentes deportivos, docentes.

DESCRICIÓN

Segundo a lexislación galega  DOGA 25/10/2000. DECRETO 251/2000

de 3 de Octubre, por o que se regula a formación inicial e continua do persoal

non médico que o capacite para o emprego do desfibrilador semiautomático

externo  e  DOGA 6/05/2005,  Decreto  99/2005,  do  21  de abril,  polo  que  se

regula la formación e o uso de desfibriladores externos por persoal non médico

Tras a superación do curso de desfibrilación semiautomática é preciso

realizar  un  curso  de  reciclaxe  anual,  esta  acción  formativa  serviría  como

formación  continua  para  todo  o  persoal  non  médico  que  teña  o  curso  de

desfibrilación externa semiautomática realizado con anterioridade.

OBXECTIVOS

Xerais

a) Reforzar  os  eslabóns  da  Cadena  de  Supervivencia,  fomentando  a

participación  dos  cidadáns  como  primeiro  intervinte  adestrado,



proporcionándolle  o  coñecemento  preciso  das  técnicas  e  habilidades  de

Soporte Vital Básico para que non sexa un mero espectador. 

b) Desarrollar un programa de formación e adestramento específico para

o emprego de desfibriladores semiautomáticos por cidadáns e adestrados en

técnicas de primeiros auxilios. 

Específicos: 

 Recoñecer  e  valorar  a  situación  de  inconsciencia  e  actuar  en

consecuencia.

 Coñecer o concepto de parada cardiorespiratoria e norte súbita.

 Coñecer  os  diferentes  ritmos  de  parada  cardíaca::  fibrilación

ventricular, asistolia e actividade eléctrica sin pulso.

 Coñecer  os  diferentes  eslabóns  da cadena  de  supervivencia  e  a

importancia do factor tempo nunha parada cardiorespiratoria. 

 Coñecer e levar  a cabo o algoritmo de actuación de reanimación

cardiopulmonar básica instrumental.

 Coñecer o uso do desfibrilador semiautomático. 

 Coñecer  a  importancia  da  seguridade  á  hora  de  empregar  un

desfibrilador. 

 Coñecer  os  aspectos  recollidos  pola  lexislación  do  uso  dun

desfibrilador semiautomático 

CONTIDOS

1. Introdución 

 Cadea de supervivencia 

 Importancia da desfibrilación precoz 

 Lexislación e ética 

2. RCP básica

 Valoración inicial 



 Soporte Vital Básico 

3. DESA 

 Protocolos para o seu  emprego. 

 Seguridade 

 Resolución de problemas máis comúns 

 Soporte Vital Básico con equipo 

4. Recollida de datos

 Método Utsein 

 Mantenemento do DESA 

AVALIACIÓN

 Asistencia á totalidade do curso 100% das horas da sesión.

 Avaliación continua do alumnado.

 Examen teórico  e  examen práctico  ó final  do  curso  no caso no que

proceda.

 Cuestionario de satisfacción por parte dos/as alumnos/as e do formador

sobre o curso que recolla as sensacións sobre o mesmo e as propostas

de mellora.

 Superado o curso obterase un diploma homolado.



RECICLAJE PARA PERSONAL ENTRENADO EN

DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA

(DESA)

DATOS XERAIS

Modalidade: Presencial 

Duración: 4 Horas 

Destinatarios: 

Poboación xeral, empregados públicos, axentes deportivos, docentes.

Requisitos:  Estar  en  posesión  del  curso  de  Desfibrilación

semiautomática externa (DESA) 

DESCRICIÓN

Segundo a lexislación galega  DOGA 25/10/2000. DECRETO 251/2000

de 3 de Octubre, polo que se regula a formación inicial e continua do persoal

non médico que o capacite para o uso do  desfibrilador semiautomático externo

e DOGA 6/05/2005, Decreto 99/2005, de 21 de abril,  polo que se regula la

formación e o uso de desfibriladores externos por persoal non médico 

Tras a superación do curso de desfibrilación semiautomática é preciso

realizar  un  curso  de  reciclaxe  anual,  esta  acción  formativa  serviría  como

formación  continua  para  todo  o  persoal  non  médico  que  teña  o  curso  de

desfibrilación externa semiautomática realizado con anterioridade 



OBXECTIVOS

Xerais

a) Reforzar  e  actualizar  os  coñecementos  do  alumno  sobre  o

Soporte Vital básico e o uso do Desfibrilador Semiautomático 

b) Desarrollar un programa de formación e adestramento específico

para o uso  de desfibriladores semiautomáticos por cidadáns adestrados en

técnicas de primeiros auxilios. 

Específicos

 Recoñecer  e  valorar  a  situación  de  inconsciencia  e  actuar  en

consecuencia.

 Lembrar o concepto de parada cardio-respiratoria e morte súbita.

 Lembrar e levar  a  cabo o algoritmo de actuación de reanimación

cardipulmonar básica instrumental-

 Recordar o uso do desfibrilador semiautomático. 

CONTENIDOS

1. Recordó implantación DESA: 

 Tipos de desfibriladores 

 Protocolos do manexo do DESA. 

 Seguridade no uso do DESA.

 Resolución de problemas común.

 Mantemento.

 Recollida de datos método Utstein 

2. SVB 

 RCP básica 

 OVACE (Desobstrucción vía aérea) 



3. DESA 

 Práctica SVB + DESA con Oxigenoterapia 

AVALIACIÓN

 Asistencia á totalidade do curso 100% das horas da sesión.

 Avaliación continua do alumnado.

 Cuestionario de satisfacción por parte dos/as alumnos/as e do formador

sobre o curso que recolla as sensacións sobre o mesmo e as propostas

de mellora.

 Superado o curso obterase un diploma homologado.



PRIMEIROS AUXILIOS BÁSICOS

DATOS XERAIS

Modalidade: Presencial 

Duración: 30 Horas  (Adaptable en temario e prácticas ás condicións da

empresa min 10h max 50h. Taamén reciclaxes) 

Destinatarios:

Poboación en xeral, empregados públicos, axentes deportivos, docentes.

DESCRIPCIÓN

Curso no que se  impartirán  nocións básicas sobre  Primeiros  Auxilios

que inclúen dende a identificación de sinais e síntomas ata maniobras de RCP

incluindo contidos básicos sobre atención a persoas enfermas ou víctimas de

accidentes.

O  curso  tamén  é  válido  para  a  actualización  de  coñecementos  na

materia posto que os protocolos cambian cada certo tempo (última modificación

2010) 

OBXECTIVOS

1) Coñecer os conceptos básicos sobre os primeiros auxilios.

2) Saber aplicar as técnicas de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP)

3) Coñecer  as  técnicas  para  poder  socorrer  a  unha  víctima  con

.hemorraxias, queimaduras ou con traumatismos.

4) Saber identificar os diferentes tipos de lesións.



 CONTENIDOS

1. Primeiros auxilios: nocións básicas e lexislación.

2. Actuación ante unha emerxencia.

3. Anatomía e fisioloxía humana.

4. Exploración do accidentado.

5. Soporte Vittal básico. Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) 

6. Feridas, constusións, queimaduras e conxelacións,

7. Hemorraxias e shock.

8. Traumatismos 

9. Traumatismos nasextremidades 

10. Outras situacións de urxencia 

AVALIACIÓN

 Asistencia á totalidade do curso 100% das horas da sesión.

 Avaliación continua do alumnado.

 Cuestionario de satisfacción por parte dos/as alumnos/as e do formador

sobre o curso que recolla as sensacións sobre o mesmo e as propostas

de mellora.

 Superado o curso obterase un diploma homologado.

 


