
 

 
 

PER AL DESENVOLUPAMEN 
PROFESSIONAL     

 
 

   
 
 
 
 
 

        Informació: 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CENTRE  D’ESTUDIS  COL·LEGIALS   
Pg.. 
08017 Barcelona  
Tel. 93  
  
De dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h 
i de 16.00 h a 20.00 h 
 
-mail: cec@comb.es 
Pe 

Alumne : Cognoms:_______________________________ 
 
Nom:________________ Data naixement:____________ 
 
Núm. col·legiat  (COMB):________NIF:________________ 
 
Adreça  (carrer,  núm., pis):________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Població:__________________________ CP:___________ 
     
Telèfon/s:_______________________________________ 
 
Fax:_____________________________________________ 
 
E-mail:___________________________________________ 
 
Titulación :________________________________________ 
 
Año licenciatura :_______Especialidad:________________ 
 
Centro de trabajo:_________________________________ 

Cursos:  
(escriviu el nom del curs o cursos seleccionats) 

 

� Ingrés al compte corrent núm. + comprovant de 
pagament : 

        2100-1366-13-0200023528 (la Caixa) 

� Xec  bancari a nom del COMB 

Modalitat de pagament: 

FORMACIÓ EN SALUT 
INTERNACIONAL I 

MEDICINA TROPICAL 

E20, E21, E22E20, E21, E22E20, E21, E22E20, E21, E22    WBWBWBWB    

BBBBUTLLETA D’INSCRIPCIÓUTLLETA D’INSCRIPCIÓUTLLETA D’INSCRIPCIÓUTLLETA D’INSCRIPCIÓ    
 

Curs:__________________________________ 
__________________________ Preu: _______ 
Curs:__________________________________ 
__________________________ Preu: _______ 
 

 

    Com ha conegut el curs?Com ha conegut el curs?Com ha conegut el curs?Com ha conegut el curs?    
 

� A través d’aquest document 
 

� Altres mitjans. Especifiqueu ____________ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 

j Per reservar plaça s'haurà de 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 quals es notificaran amb 
suficient antelació. 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"). 
 

 

• Curs bàsic de medicina tropical i 
salut internacional 
 

• Curs bàsic sobre patologia 
tropical importada: immigrants, 
emigrants i viatgers 

 

• Curs introductori de laboratori en 
medicina tropical 

 

 

 

Amb la col·laboració de la Secció Amb la col·laboració de la Secció Amb la col·laboració de la Secció Amb la col·laboració de la Secció 
Col·legial de Metges Cooperadors, el Programa Col·legial de Metges Cooperadors, el Programa Col·legial de Metges Cooperadors, el Programa Col·legial de Metges Cooperadors, el Programa 
Corporatiu de Salut Internacional i de la Xarxa Corporatiu de Salut Internacional i de la Xarxa Corporatiu de Salut Internacional i de la Xarxa Corporatiu de Salut Internacional i de la Xarxa 

d’Unitats Territorials. Institut Català de la Salutd’Unitats Territorials. Institut Català de la Salutd’Unitats Territorials. Institut Català de la Salutd’Unitats Territorials. Institut Català de la Salut    

 

            
INFORMACIÓ I  MATRICULES: 
 
• Curs bàsic de medicina tropical i salut internacional 
Dilluns i dimecres, de 17 a 20 h. 
Del 7 de febrer al 13 d’abril de 2011 
Matrícula: 
Fins el  4 de febrer de 2011: 
Col·legiats COMB: 425 € • No col·legiats: 468 € 
Després del 4 de febrer  de 2011: 
Col·legiats COMB: 489 € • No col·legiats: 562 € 
Nombre d’hores: 60  
Lloc: Centre d’Estudis Col·legials. 
 
• Curs basic sobre patologia tropical importada: immigrants, 
emigrants i  viatgers 
Dimarts i dijous de 17-20  h.  
Del 22 de febrer  al 5 de maig 2011. 
Matrícula: 
Fins el  24 de gener de 2011: 
Col·legiats COMB: 425 € • No col·legiats: 468 € 
Després del 24 de gener de 2011: 
Col·legiats COMB: 489 € • No col·legiats: 562 € 
Nombre d’hores: 60  
Lloc: Centre d’Estudis Col·legials. 
 
• Curs introductori de laboratori en medicina tropical 
Calendari: 17 i 18 de juny de 16:30 a 19:30 h i 20, 21,22 de juny de 16 
a 20h. 
Matrícula: Fins a l’1 de juny 2011:  
Col·legiats COMB: 250€ · No col·legiats: 275€ 
Després de l’1 de juny 2011:  
Col·legiats COMB: 288€ · No col·legiats: 330€ 
Hores: 20 
Lloc: Centre d’Estudis Col·legials/Universitat Pompeu Fabra 
 

AVALAUACIÓ I ACREDITACIÓ: 
Diploma d’acreditació editat pel COMB a tots els que voluntàriament 
passin la prova d’avaluació. 
 

Activitats acreditades d’acord amb l’encàrrec de gestió concedit 
pel Ministerio de Sanidad Política Social y Igualdad i el Ministerio de 

Educación al Consejo General Colegios Oficiales de Médicos (Resolució de 
22/03/2002, BOE núm. 81, de 4/4/2002) amb 11,2  (Curs basic de medicina 

tropical i salut internacional). 
(Altres cursos pendents per acreditar) 

 
 

 

 

 
 



  

 
  
 
 
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 

                                                                                                                

CURS BÀSIC DE MEDICINA TROPICAL I SALUT CURS BÀSIC DE MEDICINA TROPICAL I SALUT CURS BÀSIC DE MEDICINA TROPICAL I SALUT CURS BÀSIC DE MEDICINA TROPICAL I SALUT 
INTERNACIONAL (E20)INTERNACIONAL (E20)INTERNACIONAL (E20)INTERNACIONAL (E20) 

    

 

CURS BASIC SOBRE CURS BASIC SOBRE CURS BASIC SOBRE CURS BASIC SOBRE PATOLOGIA TROPICAL PATOLOGIA TROPICAL PATOLOGIA TROPICAL PATOLOGIA TROPICAL 
IMPORTADA: IMMIGRANTS, EMIGRANTS I IMPORTADA: IMMIGRANTS, EMIGRANTS I IMPORTADA: IMMIGRANTS, EMIGRANTS I IMPORTADA: IMMIGRANTS, EMIGRANTS I 

VIATGERS ( E21)VIATGERS ( E21)VIATGERS ( E21)VIATGERS ( E21)    
ADREÇAT A: 
Professionals de la salut que vulguin iniciar i/o aprofundir en 
els temes de Medicina Tropical i Salut internacional. 
 
OBJECTIUS: 
Es pretén que l’alumne sigui capaç de: Conèixer la 
geoepidemiologia de diverses àrees tropicals i subtropicals i 
dels països de mitja i baixa renda (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 per poder discernir quines accions són 
positives i quines cal evitar. 
 
TEMARI: 
Mòdul 1: A ON ANEM? 
•Que cal saber abans del viatge. Aproximació geogràfica, 
política, social, econòmica i mediambiental a les diferents 
zones. Sistema de salut del país on viatjarem . 
• Antropologia: conceptes i consideracions essencials en PBR. 
Mòdul  2: QUÈ ENS PODEM TROBAR A ON ANEM? 
•Les malalties tropicals:-Malalties transmeses via oral: còlera, 
giardiosi, amebiasi, geohelmintiasi, , febre tifoide, shigel·losi.  
-Malalties de transmissió sexual: VIH, ETS. -Malalties 
transmeses per via aèria: tuberculosi, lepra .-Malalties 
transmeses per vectors: leishmaniosi, malaltia de Chagas, 
tripanosomiasi africana, filariosis, febre groga, dengue, 
esquistosomiasi, malària. 
Laboratori. Obstetrícia. Salut  maternoinfantil. Pediatria i 
nutrició. Malalties no infeccioses. Cirurgia. COT. Anestèsia. 
Dermatologia.  Oftalmologia. 
Mòdul  3: PER QUÈ ENS TROBEM AQUEST PERFIL 
• 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 4: QUÈ ANEM A FER I QUÈ PODEM FER AL 
NOSTRE RETORN? 
• Deontologia medica i cooperació. 
• Viabilitat i Cicle de vida d’un projecte de cooperació 
internacional per al desenvolupament. 
 

EQUIP DOCENT: 
• Direcció: X. de las Cuevas . President de la Secció de Metges 
Cooperadors del COMB. Consorci Sanitari de Terrassa. 
• Direcció docent: J. Gómez i Prat. Coordinador Unitat Medicina 
Tropical i Salut Internacional. Drassanes (UMTSID-ICS). R. 
Morales. Responsable Equip Atenció al Viatger. UMTSID-ICS 
 

ADREÇAT A: 
Professionals de la salut que vulguin iniciar i/o aprofundir en 
els temes de la patologia tropical importada al nostre medi: 
immigrants i viatgers/emigrants al tròpic després del seu 
retorn. 
 
OBJECTIUS: 
Es pretén que l’alumne sigui  capaç de fer servir els 
coneixements adquirits sobre  la salut internacional, les 
malalties tropicals, l’aproximació comunitària a les poblacions 
immigrants i els principals consells del viatger.  
Adquirir: 1.- una visió general del que és la Patologia Tropical 
Importada.2.- uns coneixements sindròmics de les diferents 
patologies tropicals importades que podem trobar en el nostre 
medi.3.- una visió general de les diferents estratègies de salut 
comunitària per a immigrants i  de les necessitats de consell al 
viatger/immigrant.  
Proposar un protocol específic pels equips, basat en els ja 
existents oficials i d’atenció primària. 
 
TEMARI: 
Mòdul I): Introducció 
La patologia tropical importada en el nostre medi. 
Mòdul II) : Patologia tropical 
Cribatge del pacient asimptomàtic: immigrant, emigrant i 
viatger. Diferències en funció de l’àrea geogràfica d’origen, del 
tipus de viatge i dels factors de risc. Principals patologies 
tropicals importades: Síndrome febril, diarreic-disentèric, 
cutani, genitourinari i hematològic. Tuberculosi importada, 
malalties de transmissió sexual importades, etc…Importància 
del laboratori especialitzat. 
Protocols d’actuació de l’especialista/Protocols 
d’actuació a les àrees bàsiques: creació de circuits. 
Mòdul III): Salut Comunitària i l’immigrant. 
Paper de la salut comunitària en el maneig de les malalties 
importades. Accions a la comunitat immigrant: tuberculosi, 
malalties de transmissió sexual, malaltia de Chagas i 
mobilització comunitària. Accions assistencials: agent de 
salut/mediador cultural/traductor. 
Mòdul IV: Atenció al viatger i vacunacions internacionals 
 
 
EQUIP DOCENT: 
Direcció: Xavier de las Cuevas i. President de la Secció de 
Metges Cooperadors COMB. Consorci sanitari Terrassa. 
Director Docent: Diana Pou. Unitat de Medicina Tropical i Salut 
Internacional Drassanes (UMTSID) . Israel Molina  Unitat de 
Patologia Tropical-Servei de Malalties Infeccioses Hospital Vall 
d‘Hebron  

 
 

ADREÇAT A: 
Professionals de la salut que vulguin iniciar-se en els temes 
de diagnòstic de laboratori en patologia tropical. 
 
OBJECTIUS: 
Conèixer les principals tècniques de diagnòstic de laboratori 
en zones rurals de països tropicals amb escassos recursos. 
Sensibilitzar de la importància del treball de laboratori en 
aquest context. Iniciació en les tècniques més habituals en el 
treball diari d’un laboratori d’atenció primària en el tròpic. 
 
TEMARI: 
Mòdul 1.- Introducció  
Disseny i organització d’un laboratori en zona rural. Recollida 
de mostres.  
 
Mòdul 2.- Mostres de sang. Principals patògens: 
Coneixement i maneig del microscopi.  
Hematologia bàsica.  
Paludisme   
Filariosi  
Tripanosomiasi i leishmaniosi  
 
Mòdul  3.- Mostres de femta 
Protozous intestinals   
Helmints intestinals  
 
Mòdul  4.- Altres mostres:  
*Mostres d’orina. Tinció de Gram de secrecions uretrals. 
Frescos i KOH de secrecions vaginals.   
*Mostres d’esput. Ziehl-Neelsen. Paragonimus. Mostres de 
LCR. Mostres de pell i altres.  
*Mètodes indirectes per al diagnòstic de les malalties 
infeccioses. Utilitat dels test ràpids en el diagnòstic de les 
malalties infeccioses.  
 
 
METODOLOGIA: 
Curs presencial amb sessions teòriques i pràctiques en un 
laboratori de microbiologia. 
 
 
EQUIP DOCENT: 
• Direcció: Xavier de las Cuevas . President de la Secció de 
Metges Cooperadors del COMB. Consorci Sanitari de Terrassa 
Direcció Docent: Juan Cabezos, Roser Navarro, Francesc 
Zarzuela. Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional 

Drassanes (UMTSID). 
 
 
 

CURS INTRODCURS INTRODCURS INTRODCURS INTRODUCTORI DE LABORATORI EN UCTORI DE LABORATORI EN UCTORI DE LABORATORI EN UCTORI DE LABORATORI EN 
MEDICINMEDICINMEDICINMEDICINA TROPICAL (E22A TROPICAL (E22A TROPICAL (E22A TROPICAL (E22))))    


