
Protocol Desfibril·ladors 

Seguint les recomanacions de les diferents societats científiques sanitàries  

en matèria de reanimació cardiorespiratòria, el Col·legi de Metges ha 

instal·lat recentment en diferents llocs de l’edifici, tres unitats de 

Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA). 

 

El  DEA  és un aparell sanitari electrònic portàtil que 

diagnostica i tracta diferents tipus de parades 

cardiorespiratòries, amb resultats molt satisfactoris dins 

dels primers 5 minuts des de la parada. 

 

Aquests aparells s’han disposat en llocs on hi pot haver 

mes afluència de gent, i han estat situats a la planta -

1, just al costat de les aules/sales, a la planta 0, en el 

vestíbul inferior, i a la planta 4, just abans d’entrar al 

restaurant, i, estan ubicats dins d’uns 

armaris protectors juntament amb una 

màscara de reanimació (Annex 1). 

 

Els DEA han d’ésser usats per personal entrenat pel seu ús, o per personal 

sanitari. Durant el mes de Juliol es van realitzar uns cursos per a personal 

que treballa a l’edifici per a poder realitzar aquestes tasques. Aquestes 

persones estan dins de l’equip de reanimació cardiorespiratòria. 

 

Per tal de poder gestionar eficientment el sistema, s’ha creat un petit 

protocol d’actuació davant d’una emergència de parada cardiorespiratòria. 

 

Protocol d’Actuació 

Els Aparells desfibril·ladors, estan ubicats i protegits de possibles mal usos a 

l’interior d’un armari transparent de plàstic elaborat a tal efecte. Aquests 

armaris estan equipats amb una línia telefònica i una alarma d’obertura. 



L’accés als armaris és totalment lliure. A cada costat de 

la tapa davantera hi ha unes incisions per a desplaçar-la 

frontalment, deixant lliure el desfibril·lador pel seu ús. 

 

 

 

 

Qualsevol persona (treballador o no) que estigui 

davant d’una situació de parada cardiorespiratòria s’haurà de 

desplaçar immediatament al punt més proper on estan situats els 

DEA i actuar segons s’indica més endavant. A ser possible sempre 

acudiran dues persones, una agafarà el desfibril·lador i el portarà al 

lloc de l’emergència i l’altre es quedarà al lloc on hi ha l’armari, per 

a comunicar-se amb el punt d’informació. 

Per tal de ser el més operatius a l’hora de poder gestionar l’emergència, i a 

la vegada, evitar un mal ús, o fins i tot un furt del desfibril·lador, un cop 

s’hagi obert la tapa frontal, l’equip realitzarà una trucada telefònica 

automàtica al punt d’informació, a l’hora que emetrà una senyal acústica i 

lluminosa, indicant que l’armari ha estat obert. 

La persona ubicada al punt d’informació, visualitzarà quin equip és el que ha 

estat obert, preguntarà què succeeix i immediatament localitzarà a una de 

les persones de l’equip de primers auxilis, per a que es dirigeixi cap al lloc 

de l’emergència.  

També donarà instruccions a les persones que estiguin en el lloc de 

l’emergència, mitjançant el intercomunicador que disposa l’armari. 

Si en el moment de l’emergència, en el lloc de l’incident, es troba alguna 

persona capacitada per fer servir el desfibril·lador (Metge, Sanitari, 

socorrista...) se l’hi ha de indicar el lloc on es troben els DEA i facilitar-los 

l’accés. 

Una vegada l’equip d’emergència cardiorespiratòria, estigui al lloc de 

l’emergència, procedirà a efectuar, si s’escau, la reanimació i si fos 

necessari donar avís al telèfon d’emergències 112. 

Una vegada acabada l’emergència, es tornarà a dipositar el Desfibril·lador 

dins de l’armari i restarà preparat pel següent ús. 

 

 



 

QUADRE RESUM D’ACTUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergència cardiorespitatòria 

Obrir i agafar el DAE 

Punt d’informació 

Equip d’Emergència  Cardiorespiratòria  



 

ANNEX 1 

 

Ubicació dels Aparells 

 


