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Un metge de Cerdanya dirigeix
l'únic curs estatal de tripulants
d'helicòpter sanitari
Uns 50 alumnes hi han participat a Prullans

Curs sobre treball en helicòpers sanitaris.. Foto ND.

La Cerdanya ha acollit el curs universitari de tripulants d'helicòpter sanitari que dirigeix el metge
cirurgià cerdà Toni Veres. Es tracta de l'únic curs d'aquestes característiques que es fa a l'Estat, i
molt probablement únic també a Europa. Aquesta és la novena edició d'aquest curs que
organitzen la Fundació de l'Hospital de Puigcerdà, els Bombers i el Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM) de la Generalitat de Catalunya i que compta amb el suport de la Facultat de
Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que certifica la formació d'aquest
postgrau amb la corresponent titulació.
Des de fa set anys que la Cerdanya és l'escenari d'aquest curs que enguany aplega més de 50
alumnes vinguts d'arreu de l'Estat espanyol. La formació es reparteix en cinc jornades que es
desenvolupen a Prullans. Els dos primers dies s'imparteix formació teòrica en medicina aeronàutica i
la resta dels dies es porta a terme diferents activitats per a posar en pràctica les tècniques i els
consells rebuts.
Els alumnes han pogut pujar a dos helicòpters del SEM i fer exercicis en vol. També han conegut
de prop les dificultats que comporta l'atenció mèdica en un espai que no té res a veure amb
l'interior d'una ambulància o la consulta mèdica o el box d'urgències d'un hospital. També han
experimentat les dificultats de l'operativa d'un rescat en helicòpter.
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"Precisament, per aquestes raons va néixer aquest postgrau. L'atenció mèdica en helicòpter té
unes característiques molt peculiars i molt diferents de l'entorn mèdic més habitual. De fet, ara
s'exigeix que el metge i/o la infermera que puja a un helicòpter per un cas d'atenció mèdica hagi
rebut prèviament una formació d'aquest tipus", explica el director del curs, Toni Veres. "És un curs
únic a l'Estat espanyol i, pel que ens consta, únic a Europa. I es fa a Cerdanya, amb més de
50 alumnes vinguts de diferents universitats de l'Estat i amb la participació de més d'una vintena
de professionals com ara pilots d'helicòpter, infermers i altres, a banda del suport de professionals
mèdics de l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà, Mútua de Terrassa, Sant Pau i Consorci
Hospitalari de Terrassa", diu Veres.
El fet que cada any quedin cobertes totes les places del curs posa de manifest el valor d'aquest
postgrau. "Nosaltres diem que és un curs internacional perquè l'any passat vam tenir alumnes
de Xile i Argentina. Hi ha un equip docent molt bo i els resultats són molt satisfactoris", ha afegit
Veres.

Formació per auxili en helicòpters sanitaris. Foto ND.
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