Ple ordinari
18 de febrer de 2020
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

7.3.
Moció grup municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes per adherir-se a la declaració
“Kids save lives” i per a l’impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar en els
centes educatius de Sant Pere de Ribes.

La parada cardíaca extrahospitalària (PCR-EH) . sense reanimació cardiopulmonar (RCP) és la
tercera causa de mort als països industrialitzats, morint cada any 700.000 persones entre
Europa i els Estats Units.
Al nostre país cada dia succeeixen 24.500 situacions d'aturada cardíaca. Més del 90 %
d'aquestes parades cardíaques succeeixen fora d'un centre sanitari. El temps mitjà de resposta
dels Serveis d'Emergència Mèdica sol ser de 12 minuts aproximadament. Desprès d'una
aturada cardíaca sobtada, el cervell només pot sobreviure entre tres i cinc minuts sense oxigen.
Per tant l'inici de les maniobres de suport vital per part de la població civil és d'extrema
importància abans de l'arribada deis Equips Mèdics.
La recent declaració del Consell Europeu de Reanimació (ERC) ha proporcionat principis clau
sobre la implementació de KIDS SAVE LIVES al món. És una declaració conjunta del Consell
Europeu de Reanimació, la Fundació Europea de Seguretat del Pacient (EPSF), el Comitè
d'Enllaç Internacional sobre Reanimació (ILCOR) i la Federació Mundial de Societats de
Anestesiòlegs (WFSA). L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha donat suport a la
declaració "Nens salven vides".
Aquesta declaració recomana dues hores de capacitació en RCP anualment a nens a partir de
12 anys en totes les escoles del món, considerant-se aquesta edat com a òptima per entendre,
aprendre i difondre els coneixements adquirits. No obstant a nivell estatal, aquesta formació
esta dissenyada i adequada a les diferents edats dels escolars, des d'alumnes de P3 fins a
alumnes de 4t curs de l'ESO. Incloure la capacitació de reanimació en els programes educatius
és de vital importància, i una manera d'incidir en la seva educació potenciant un valor tan
important com l'ajuda a les persones.
Com a únic requisit, l'Ajuntament ha de sol·licitar els cursos al Consell Espanyol de Reanimació
Cardiopulmonar (CERCP),mitjançant la adhesió al " Plan Nacional de RCP", organisme vinculat
a l'European Resuscitation Council (ERC). Aquesta formació és impartida per formadors
qualificats en les aules dels centres educatius o en sales polivalents. Les presentacions estan
adaptades a cada cicle educatiu, amb una part teòrica molt amena, i una pràctica on els
participants poden realitzar tècniques bàsiques de reanimació sobre un maniquí. Els cursos no
tenen cap cost per a l'Ajuntament ja que estan sufragats per fons europeus.
ACORDS
Primer: L'adhesió de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes al programa Europeu Kids Save
Lives, impulsat des del Consell Europeu de Reanimació (ERC), mitjançant el "Plan Nacional de
RCP".
Segon: L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, posarà en coneixement dels centres docents del
municipi la iniciació dels cursos de formació.
Tercer: Traslladar els presents acords al Departament d'Educació de la Generalitat, al
Departament de Salut de la Generalitat i al Consell Comarcal del Garraf.
Quart: Divulgar el present acord a través dels mitjans de comunicació municipals i xarxes
socials de. titularitat pública de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Quart: Divulgar el present acord a través dels mitjans de comunicació municipals i les xarxes
socials de titularitat pública de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
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Explica la moció el regidor, Sr. Oscar León Jurado.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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