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La pràctica de la reanimació neonatal requereix una sèrie de coneixements anatòmics, 

fisiològics i farmacològics específics. És necessari que en qualsevol part estigui present 

al menys una persona entrenada en les maniobres bàsiques de reanimació neonatal, a 

més una altra persona capaç de realitzar una reanimació neonatal completa  ha d’estar 

localitzable immediatament, o bé de presència física al paritori si es reconeixen factors  

de risc previs al part o si apareixen durant el desenvolupament del mateix.

• Conèixer els conceptes claus de la reanimació cardiopulmonar del neonat: Introduir coneixements  

bàsics d’anatomia i fisiologia neonatal. Fomentar l’aprenentatge dels factors de risc obstètrics, fetals  

i neonatals.

• Aprendre la seqüència d’actuació en la reanimació del neonat a la sala de parts (inicial i integrada).

• Identificar i saber actuar davant situacions especials de la RCP neonatal: asfíxia perinatal, prematuritat 

extrema, aspiració meconial, pneumotòrax a tensió, depressió per anestèsia, hídrops, hemorràgia  

aguda, etc.

• Remarcar la importància de la comunicació i la coordinació entre les àrees d’Obstetrícia i Ginecologia.

Exposicions teòriques. Pràctiques amb material de 

reanimació, maniquins i cordons umbilicals. Avaluació 

escrita prèvia i posterior al curs i avaluació pràctica.

Es lliurarà un certificat d’assistència al curs si se supera 

el 75% d’assistència. Els alumnes que superin l’avaluació 

final teòrica i pràctica rebran acreditació com a diplomat 

en RCP neonatal completa per la Sociedad Española de 

Neonatología.

OBJECTIUS

METODOLOGIA
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TEMA 1 
Reanimació del recent nascut. Anticipació, preparació i aspectes ètics.

TEMA 2 
Passos inicials en la reanimació neonatal i ventilació.

TEMA 3 
Intubació i massatge cardíac en la reanimació neonatal. Algoritme d’actuació.

TEMA 4 
Medicació en reanimació neonatal. Vies d’infusió, fàrmacs i líquids.

TEMA 5 
Algoritme d’actuació. Reanimació neonatal davant situacions clíniques especials. 

Avaluació pràctica de reanimació neonatal integrada.

10 hores

Metges pediatres i neonatòlegs acreditats com a instructors de RCP neonatal per la Sociedad Española 
de Neonatologia.

CONTINGUT

DURACIÓ

Català

LLENGUATGE

Presencial 

MODALITAT

De 9h a 14h  i  de 15h a 20:00h

HORARI DEL CURS

PROFESSORAT

Metges/metgesses (Pediatria, Obstetrícia, Anestesiologia), infermers/infermeres i 
llevadors/llevadores.

DIRIGIT A
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QUOTA D’INSCRIPCIÓ   
300€

Inclou material del curs, certificat 
d’assistencia i dinar de treball.



DIRECCIÓ
Israel Anquela. Metge Adjunt Unitat Neonatologia de la FPHAG. 

Instructor RCP neonatal per la Sociedad Española Neonatologia

PREINSCRIPCIÓ
Es pot realitzar la preinscripció a través de la web de l’Hospital General 

de Granollers, seguint aquest enllaç:

https://www.fphag.org/rcp_neonatal_marc_2022/

Es confirmarà, per correu electrònic l’acceptació de la sol·licitud.

LLOC
Hospital General de Granollers

Av. Francesc Ribas s/n 08402 Granollers

BONIFICACIÓ
Aquesta formació és bonificable per la Fundació Tripartita. 


