
 
 
Donació extraordinària del Consell Català de Ressuscitació 2021 
 
Amb data 7 de maig de 2021, el Consell Català de Ressuscitació (CCR),  va comunicar la concessió 
d’una Donació extraordinària de vint-i-cinc mil euros (25.000 euros), per a les Societats 
científiques integrants del CCR,  per tal de dur a terme un projecte o iniciativa relacionat amb el 
suport vital, a desenvolupar-se completament en un període de de tres anys (data límit de 
finalització 30 d’agost de 2024).  
Dins del període establert, el 30 de setembre de 2021, la SCARTD va presentar el projecte: 
“Formació i Recerca en Suport Vital”, el qual, una vegada valorat pel CCR, va ser validad 
i aprovat el 7 d’octubre de 2021. 
 
La Ressuscitació cardiopulmonar és una de les àrees assistencials bàsiques de tots el 
anestesiòlegs de Catalunya en la que resulta imprescindible la formació continuada. Així 
mateix, es un camp d’investigació i recerca que ens ofereix moltes possibilitats d’ampliar 
coneixements i participar en nous avenços. 
Es per això que hem orientat el nostre Projecte a implementar les nostres necessitats 
en tres àmbits: Formatiu, Docent i de Recerca. 
 
1. Àmbit formatiu 

Incentivar i propiciar anualment al major nombre possible d’anestesiòlegs en la 
mesura de les possibilitats en totes les activitats lligades als cursos acreditats que es 
duen a terme des de el Consell CCR, mitjançant: 
Creació d’una Borsa de peticions d’activitats formatives i candidats a la realització 
dels diferents cursos programats, durant els anys acadèmics 2021-2024. 
Establiment d’un barem dels candidats que contempli diferents aspectes per tal de 
establir una distribució justa als curs. 

2. Àmbit docent 
Específicament el projecte docent dins de la pròpia SCARTD, passaria per promoure 
i facilitar la creació d’una unitat docent en SV pròpia, capaç de vincular plantilla de 
directors i instructors anestesiòlegs per conduir la formació reglada. 

3. Àmbit científic i de recerca 
Des de la SCARTD s’intentarà difondre i incentivar entre els nostres socis la 
participació en els Premis institucionals instaurats pel CCR relacionats amb la 
reanimació cardiopulmonar. Existeix la possibilitat de crear un Premi CCR específic 
dins del nostre Congrés bianual ,a la millor comunicació relacionada amb el Suport 
Vital o Reanimació. 
Al mateix temps, s’impulsarà la recerca multidisciplinària entre altres Societats, de 
diferents aspectes relacionats amb les situacions d’aturada cardio.respiratòria. 

 
S’ha previst involucrar a tots els membres de la SCARTD en l’àmbit del suport vital i la 
reanimació, tant des de la vessant formativa com la científica, incentivant des de la 
nostra Societat la participació activa de tots els socis. 
Des de la Junta de la SCARTD s’anirà informant puntualment de les diferents etapes del 
Projecte, per poder-se incorporar a qualsevol dels àmbits del Projecte. 


