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                       BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ               E20.EML 

Cognoms: 

 

 

Nom: 

Data de naixement: 

 

Núm. familiar Col·legiat (COMB): NIF: 

Adreça (carrer, núm., pis): 

 

 

Població: 

 

CP: 

Telèfon/s: 

 

Fax: E-mail: 

 

 

Titulació: 

 

Any llicenciatura: 

Especialitat: 
Centre de treball: 

 

Com ha conegut el/s curs/os? 

 A  través d’aquest 

document 

 Altres mitjans: Especificar______________ 

Cursos (escriu el nom del curs o cursos seleccionats) 

Curs:  

 
Preu: 

MODALITAT DE PAGAMENT: 

   
 

Xec bancari a nom del COMB 

 

 
 Ingrés al compte corrent núm.: 

 2100-1366-13-0200023528 (La Caixa) 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Per reservar plaça caldrà retornar la butlleta d'inscripció emplenada (per correu al 

Centre d’Estudis Col·legials  Pg. Bonanova, 47. 08017 Barcelona o fax: 935 678 859)  

i haver realitzat el pagament de la matrícula.  En cas de transferència bancària, 

adjuntar fotocòpia del justificant. Les dates dels cursos poden ser susceptibles de 

canvis, els que es notificaran amb suficient antelació. El CEC es reserva el dret 

d'anul·lar aquells cursos que no assoleixin el mínim imprescindible d'alumnes.  Les 

seves dades personals seran introduïdes en un fitxer automatitzat del Col·legi Oficial 

de Metges de Barcelona (COMB) amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i 

prestar-li de forma personalitzada els nostres serveis, així com informar-lo de les 

nostres ofertes. Podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al 

tractament de les seves dades dirigint-nos un escrit al Passeig de la Bonanova, 47. 

08017 Barcelona, on indiqui el seu nom, adreça i petició (ref.: "tractament de 

dades"). 
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ADREÇAT A : 

Professionals de la salut (llicenciats, diplomats, estudiants darrers cursos) que vulguin 

iniciar i/o aprofundir en els temes de Medicina Tropical i Salut internacional. 

OBJECTIUS : 

Es pretén que en finalitzar aquest curs l’alumne sigui capaç d’emprar els coneixements 

adquirits sobre  les malalties tropicals, els determinants socioambientals de la salut en 

els països de mitja i baixa renda(PBR) i els conceptes bàsics de cooperació per tal de: 

● Conèixer la geoepidemiologia de diverses àrees tropicals i subtropicals i dels PBR. 

● Detectar potencials problemes de salut en la seva àrea d‘estada i capacitar els 

participants interessats  que vulguin fer estades de curta durada en PBR. 

● Plantejar els objectius i les activitats principals de la seva estada. Proporcionar els 

coneixements bàsics per tenir criteri en poder discernir quines accions són positives  

i quines cal evitar.  

TEMARI: 

Mòdul I): A ON ANEM?        Hores: 9  

Coordinadors mòdul: Raisa Morales Martínez, Josep Maria Jansà 

● Que cal saber abans del viatge I: Aproximació geogràfica, política, social,  econòmica i 

medi ambiental a les diferents zones. Sistema de salut del país on viatjarem (com 

funciona, quina cobertura té, quines mancances).  

● Que cal saber abans del viatge II: Conceptes bàsics en epidemiologia. Preparació del 

viatge: requisits administratius, legals i sanitaris, vacunes i quimioprofilaxi antipalúdica, 

altres consells (jet lag, mal d‘alçada...). 

●  Antropologia: conceptes i consideracions essencials en PBR 

Mòdul II): QUÈ ENS PODEM TROBAR A ON ANEM?                   Hores: 25 

Coordinadors mòdul: Núria Serre Delcor, Begoña Treviño Maruri 

● Les malalties tropicals:  epidemiologia, clínica, diagnòstic i mesures preventives de les 

principals endèmies tropicals: 

-Malalties transmeses via oral i via cutània: còlera, giardiosis, amebiasis, 

geohelmintiasis, hepatitis A i E, febre tifoide, shigellosis; -Malalties de transmissió 

sexual: VIH, ETS, hepatitis B i C; -Malalties transmeses per via aèria: tuberculosi.  

-Malalties transmeses per vectors: leishmaniosis, malaltia de Chagas, 

tripanosomiasis africana, filariosis, febre groga, dengue, esquistosomiasis, malària.  

● La importància dels laboratoris i del correcte diagnòstic 

● La importancia en el tròpic: 

● Obstetrícia, salut maternoinfantil, pediatria i nutrició. 

● Cirurgia. COT. Anestèsia.  

● Dermatologia i oftalmologia. 

Mòdul III): PER QUÈ ENS TROBEM AQUEST PERFIL?          Hores: 6  

Coordinador mòdul: Jordi Gómez i Prat 

● Determinants socioambientals en la salut: la salut al llarg de la història, el medi 

ambient i la salut, les alteracions humanes sobre el medi ambient i les seves 

repercussions en la salut.  

● La importància de l’economia en la salut.    

● Aigua com a font de salut i vida.  

Mòdul IV : QUÈ ANEM A FER I QUÈ PODEM FER AL NOSTRE RETORN?             Hores: 12 

Coordinador mòdul: José Santos Santiago     

● Conceptes bàsics de cooperació. Drets i deures del cooperador. 

● Evolució de la cooperació internacional per al desenvolupament. 

● Relació entre els actors de la cooperació. Tipus de cooperació. 

● Viabilitat d’un projecte de cooperació internacional per al desenvolupament. 

● Cicle de vida d’un projecte de cooperació internacional per al desenvolupament. 

● L’ enfocament del marc lògic com a metodologia de planificació. 
Mòdul V : COMPARTINT EXPERIÈNCIES       Hores: 5 

● Pràctic i interactiu  

METODOLOGIA: 

Curs presencial amb ensenyament realitzat per professor de prestigi reconegut junt a 

classes pràctiques de casos en sessió participativa i per grups de treball. 

AVALUACIÓ: 

Es requerirà una assistència mínima del 80%. Avaluació continua per l’alumne desprès 

de cada mòdul mitjançant enquestes:continguts,professorat, metodologia,.. 

Diploma d’acreditació editat pel COMB en tots els que voluntàriament passin la prova 

d’avaluació. 

INFORMACIÓ I MATRÍCULES: 

Calendari:  

Dilluns i dimecres de 17-20h. , divendres de 16-21h., dissabte 8.30-13.30h. 

Març:      Dies: 1,3,8,10,15,17,22 i 24 

Abril:      Dies: 12,14,19,21,26 i 28 Divendres:  9 i 30    i  Dissabte: 10 
 

 

Nombre d’hores: 57   Lloc: Centre d’Estudis Col·legials 
 

Matrícula Abans del 15 de febrer 2010 A partir del 15 de febrer 2010 

Col·legiat COMB 380€ 437€ 

No col·legiats 420€ 483€ 

EQUIP DOCENT: 

Direcció:  

X. de las Cuevas . President de la Secció de Metges Cooperadors del COMB. Consorci 

Sanitari de Terrassa. 

Direcció docent:  

J. Gomez i Prat. Coordinador Unitat Medicina Tropical i Salut Internacional. Drassanes 

(UMTSID-ICS). R. Morales. Responsable Equip Atenció al Viatger. UMTSID-ICS  

J. Ma. Jansa. Director del Màster de Medicina Tropical i Salut Internacional. Univ. 

Autònoma de Barcelona (UAB). 

Coordinació mòduls i professorat:  

Professionals de la Unitat de Medicina Tropical Salut Internacional. Drassanes i de la 

Universitat  Autònoma de Barcelona i altres institucions:  A. Soriano, A. Corominas, B. 

Treviño, F. Zarzuela, I. Molina, J. Gómez, J. Santos, J. Cabezas, J. Craven-Bartle, J.Ma. 

Jansà, M. Pérez, M. Ubach, N. Serre, P. Canudas, P. Batllo, R. Morales, V. Cararach, 

J.Soler 


