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Nova formació en salut internacional  
Especialitats en cooperació, salut i immigració i laboratori 

en parasitologia 

  

Des de l’any 1983 la Unitat de Salut Internacional Vall 

d’Hebron-Drassanes de l’ Institut Català de la Salut, ha estat 

implicada en la formació universitària en medicina tropical, 

enguany salut internacional. A partir de 2002 va ampliar la seva 

formació en medicina tropical a la patologia importada, d’interès 

pels metges de l’atenció primària de Barcelona i Catalunya, i ho 

va fer conjuntament amb l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) 

realitzant cursos destinats a metges i metgesses de família amb 

programes específics d’interès en l’atenció primària 

  

Es tracta d’una unitat especialitzada en patologia tropical i salut 

internacional destinada a l’atenció a l’immigrant i al viatger 

internacional. Realitza les tasques d’atenció al viatger i 

vacunació internacional, assistència al viatger i a l’immigrant, 

laboratori de parasitologia i tasques de salut comunitària, amb 

una clara implicació amb la comunitat i amb la recerca i la 

docència.  

  

Des de febrer de 2012 aquesta unitat forma part del Programa 

de Salut Internacional de l’Institut Català de la Salut 

(PROSICS).  

  

L’Institut d’Estudis de la Salut (IES) és un organisme 

autònom adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya. L’IES es va crear l’any 1980, per tal de 

desenvolupar les competències en matèria de programes 

d’investigació, formació, reciclatge i perfeccionament dels 

professionals al servei de l’administració sanitària.  

  

El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va iniciar l’any 

1993 el seu programa de cooperació sanitària principalment 

amb la creació de les beques Bada adreçades a la formació en 

salut internacional dels metges interessats en iniciar o ampliar 

els seus estudis en aquest camp.  

 

Aquesta aposta per la formació es va veure potenciada l’any 

2010 per l’organització del primer curs bàsic de medicina 

tropical i salut internacional, organitzat conjuntament per la 

Unitat de Salut Internacional Vall d’Hebron-Drassanes i la 

Secció Col·legial de metges cooperadors del COMB (creada 

l’any 2008). Des de l’àrea de cooperació del COMB continuem 

creient que la formació en salut internacional dels nostres 

professionals sanitaris constitueix una peça clau de la 

cooperació i l’ajut humanitari. 



Fruit de tots aquests anys de treball i d’experiència de les diferents 

institucions que coordinen aquests nous cursos de salut 

internacional que presentem, neix aquest projecte, adreçat a tots 

aquells professionals sanitaris que vulguin fer una formació 

especialitzada dels conceptes bàsics relacionats tant amb la 

cooperació, com amb la salut i immigració, i amb temàtiques de 

laboratori especialitzat en patologia tropical. 

 

 

 

 

Estructura cursos: 

Curs cooperació (75 hores):  

mòdul troncal + mòdul cooperació 

Curs salut i immigració (75 hores):  

mòdul troncal + mòdul salud i immigració 

Curs laboratori (75 hores):  

mòdul troncal + mòdul laboratori 

 

    

 Mòdul troncal: 45 hores 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Mòduls especialitats: 30 hores 

Mòdul de cooperació 

30 h (15 en línia – 15 presencial) 

 

 

 

Mòdul de salut i immigració 

30 h (15 en línia – 15 presencial) 

Mòdul de laboratori  

30 h (15 en línia – 15 presencial 

Mòdul troncal: Introducció a la salut 

internacional  

45 h en línia 



Mòdul troncal: Introducció a la salut 

internacional  

45 h en línia 
Temari 

Unitat 1: Principals Principals determinants socioambientals 

(15 h) 

1.1 Geografia mèdica: de la medicina tropical a la salut 

internacional;  1.2 Antropologia, 1.3 Economia i salut. Sistemes de 

salut en PBR.  

Abordatge interdisciplinari en la salut internacional: 1.4 

Vacunació internacional; 1.5 Salut comunitària. Educació per a la 

salut; 1.6 Principals programes internacionals de control i eradicació 

de malalties (malalties negligenciades), 1.7 Evolució de la 

cooperació internacional.  

Unitat 2: Principals problemes de salut en malalties tropicals 

(20 h) 

2.1 Introducció; 2.2 Malària; 2.3 Malaltia de Chagas; 2.4 

Leishmaniosi; 2.5 Tripanosomiasi africana; 2.6 Geohelmintiasi. 

Esquistosomosi; 2.7 Filariosi; 2.8 VIH+;  2.9 Tuberculosi; 2.9 

Infeccions de transmissió sexual;  2.10 Dengue i altres arbovirasis, 

2.11 Protozous intestinals  

Unitat 3: Aspectes relacionats amb la salut internacional (10 h)  

Altres problemes de salut. 3.1 En els adults: 3.1.1 Lesions 

dermatològiques no infeccioses, 3.1.2 Lesions oculars no 

infeccioses, 3.1.3. Lesions traumàtiques; 3.2. Pediatria tropical: 

3.2.1 Cura del nounat. Com augmentar la qualitat en l’atenció al 

nounat, 3.2.2 Factors determinants de salut internacional específics 

de l’edat pediàtrica, 3.2.3 Mortalitat infantil i mesures preventives 

per reduir-la, 3.2.4 Programes de vacunació en països amb pocs 

recursos, 3.2.5 Programes de nutrició. Lactància materna; 3.3 

Fonaments d’epidemiologia. 3.3.1 Introducció a l’epidemiologia, 

3.3.2 Mesures d’ocurrència, 3.3.3 Dades rutinàries de salut, 3.3.4 

Mesures d’efecte i d’impacte, 3.3.5 Transmissió de les infeccions, 

3.3.6 Disseny d’estudis i estratègies en el terreny, 3.3.7 Tipus 

d’estudis epidemiològics  

 

 

 

Equip docent 
 

Coordinació: Raisa Morales Martínez, Begoña Treviño Maruri, Antoni Soriano 

Tutoria en línia: Raisa Morales Martínez, Jordi Gómez i Prat, Núria Serre 

Delcor, Antoni Soriano 
 

Autoria dels texts: Raisa Morales Martínez, Jordi Gómez i Prat, Cristina 

Álvarez, José Santos, Núria Serre Delcor, Begoña Treviño,  Pere Albajar, Pere 

Simarro, Israel Molina, Martí Vall, Adrián Sánchez, Julià González, Jordi Mas, 

Diana Pou, Xavier de las Cuevas, Montserrat Millan, Empar Álvarez, Rosa 

Guell, Jordi Craven-Bartle, Antoni Soriano 



Mòdul de cooperació 

30 h (15 en línia – 15 h presencial) 

 

 

 

Objectius 

 

Es pretén que al final del curs l’alumnat sigui capaç d’utilitzar els 

coneixements adquirits en cooperació per a: 
  

•conèixer la geoepidemiologia de les diverses àrees tropicals i 

subtropicals dels països de mitja-baixa renda (PBR) 

•detectar els potencials problemes de salut durant l’estada  

• la capacitació dels professionals per a estades curtes i per 

proporcionar els coneixements bàsics per tenir els criteris per 

discernir quines accions són positives i quines s’han d’evitar 
 

 

Temari en línia 

 

Unitat 4: La realitat de la salut en el Tròpic 

4.1.Realitat assistencial en els PBR. 4.1.1 Conèixer la realitat 

assistencial i les  habilitats més importants; 4. 2 Patologia no 

infecciosa en les especialitats: 4.2.1 Dermatologia. Oftalmologia, 

4.2.2 Traumatologia. Anestèsia. Cirurgia; 4.3 Patologia Infecciosa: 

estratègies/programes de control. 4.3.1. Malalties endèmiques, 

4.3.2 Malalties epidèmiques; 4.4 Ginecologia i obstetricia; 4.5 

Programes maternoinfantils: nutricionals, camps de refugiats 

 

Unitat 5: Cooperació al desenvolupament 

5.1 Tipus de cooperació; 5.2 Relació entre els actors; 5.3 

Conceptes de viabilitat en cooperació, 5.4 Cicle de vida d’un 

projecte 
 

Unitat presencial 

CP.1. Presentació de casos clínics  

CP.2. Discussió de casos clínics  

CP.3. Preparació, presentació i discussió de treballs en grup 

 

 

 

 

Equip docent 

Coordinació: José Santos, Diana Pou 

Tutoria en línia:: José Santos, Diana Pou, Xavier de las Cuevas 

Coordinació docent:  José Santos, Diana Pou 

 

Autoria dels texts: Anna Cirera, José Santos, Diana Pou, Xavier de las 

Cuevas, Montserrat Pérez, Jordi Loscos, Lluís Marcet, Xavier Manubens, 
Francesc Mateu 



Mòdul de salut i immigració 

30 h (15 en línia– 15 presencial) 

Objectius 

Es pretén que al final del curs l’alumnat sigui capaç d’utilitzar  els 

coneixements adquirits en salut i immigració per:  
 

•adquirir una visió general de la patologia importada que podem 

trobar en el nostre entorn amb una visió principalment sindròmica  

• tenir una visió general de les diferents estratègies de salut 

comunitària per al treball amb els diferents col·lectius d’immigrants 

•proposar un protocol d’actuació específic per als equips, i  

• la necessitat del consell per a viatgers, immigrants i VFR 

 

Temari en línia 

 

Unitat 6: Principals quadres sindròmics 

6.1: Síndrome febril; 6.2. Síndrome gastrointestinal; 6.3 Síndrome 

respiratòria; 6.4 Síndrome genitourinària; 6.5. Eosinofília; 6.6 

Cutani, 6.7. Hepatoesplenomegàlia  

 

Unitat 7: Estratègies de salut pública en immigració  

7.1 Cribratge de l’immigrant/viatger asimptomàtic/VFR.  Cribratge 

de l’immigrant d’alt risc. 7.2 Salut comunitària i immigració. Maneig 

de la patologia importada. L’acció social dels agents de 

salut/mediació cultural/traducció. Educació per a  la salut. 
 

Unitat presencial 

CP.1: Presentació de casos clínics  

CP.2: Discussió de casos clínics  

CP.3. Preparació, presentació i discussió de treballs en grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip docent 
 

Coordinació: Israel Molina, Diana Pou 

Tutoria en línia: Israel Molina, Diana Pou 

Coordinació docent: Israel Molina 

 

Autoria dels texts: Israel Molina, Begoña Treviño, Fernando Salvador, Mirjana 

Saravanja, Juan Cabezos, Silvia Roure, Hakima Ouaarab 



Objectius 

Es pretén que al final del curs l’alumnat sigui capaç d’utilitzar  els 

coneixements adquirits en Laboratori Tropical per:  
 

•entendre la importància de l’existència d’un laboratori en el Tròpic 

•conèixer les característiques bàsiques d’un laboratori en una zona 

rural 

•conèixer les principals tècniques de laboratori en zones rurals 

• Iniciar-se en les tècniques més habituals en el treball diari d’un 

laboratori d’atenció primària en el Tròpic 
 

Temari en línia 

Unitat 8: Disseny d’un laboratori en una zona tropical  

8.1: Normes de seguretat en el laboratori. Recollida de mostres i 

enviament de resultats. Relació entre el clínic i el laboratori; 8.2. 

Distribució d’un laboratori rural. Equipament necessari elemental 

segons les proves que s’hi ha de realitzar. Microscopi, centrífuga, 

material fungible, etc.; 8.3. Maneig bàsic del microscopi; 8.4 

Diagnòstic directe i diagnòstic indirecte. A on, quan i com?  

Unitat 9: Tècniques de laboratori 

9.1 Hemoparàsits.- Hematologia bàsica; 9.2  Coproparàsits; 9.3 

Uroparàsits; 9.4 Parasitosis d’altres localitzacions; 9.5 Parasitosis 

oportunistes; 9.6 Proves ràpides i la seva importància en el medi 

rural; 9.7 Bacteriologia. Tincions de Ziehl-Neelsen i Gram, 9.8 

Fongs 
 

Unitat presencial 

LP.1. Maneig del microscopi 

LP.2. Realització de gota grossa i extensió 

LP.3. Observació al microscopi dels patògens més habituals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul de laboratori  

30 h (15 en línia – 15 Presencial) 

 

Equip docent 
 

Coordinació: Juan Cabezos Otón 

Tutoria en línia: Juan Cabezos Otón 

Coordinació docent: Francesc Zarzuela Serrat 

 

Autoria dels texts: Juan Cabezos Otón, Elena Sulleiro, Rosa Bartolomé 



Informació i matrícules 

 http://barcelonaprosics.wordpress.com/ 

Adreçat a 

Llicenciats/des de la salut que vulguin iniciar i/o aprofundir en els 

temes de medicina tropical i salut internacional. 

Sessió inaugural: 20 de setembre de 2013 

Curs de cooperació 

Mòdul troncal + Mòdul cooperació 

En línia: 3 h/dia laborable 

Mòdul troncal: 23 de setembre a 21 d’octubre de 2013 

Mòdul cooperació: 23 a 30 d’octubre de 2013 

Presencial (15 hores):  22 i 23 de novembre de 2013 

Matrícula: fins a l’1 d’agost de 2013 

Preu: 450 €  

Curs de salut i immigració 

Mòdul troncal + mòdul salut i immigració 

En línia: 3 h/ dia laborable 

Mòdul troncal: 23 de setembre a 21 d’octubre de 2013 

Mòdul salut i immigració: 1 a 8 de novembre de 2013 

Presencial (15 hores):  29 i 30 de novembre de 2013 

Matrícula: fins a l’1 d’agost de 2013 

Preu: 450 €  

Curs de laboratori en medicina tropical 

Mòdul troncal + mòdul salut i immigració 

En línia: 3 h/dia laborable. 

Mòdul troncal: 23 de setembre al 21 d’octubre de 2013 

Mòdul laboratori: 11 a 18 de novembre de 2013 

Presencial (15 hores):  13 i 14 de desembre de 2013. 

Matrícula: fins a l’1 d’agost de 2013 

Preu: 450 €  

Avaluació i acreditació 

Diploma d’acreditació editat pel COMB a totes les persones que 

voluntàriament passin la prova d’avaluació. 

Lloc del curs presencial  

Cooperació, Salut i Immigració: aules de formació, planta 11, 

Hospital Universitari Vall d’Hebron; Laboratori: Servei de 

Microbiologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Passeig de la Vall 

d’Hebron, 119. 08035 Barcelona. 

Direcció 

Jordi Gómez i Prat (PROSICS), Xavier de las Cuevas (COMB) 

Coordinació mòduls. PROSICS: Raisa Morales, Begoña Treviño, 

Diana Pou, Israel Molina, Jose Santos, Juan Cabezos Otón 

Gestió administrativa: PROSICS 

Gestió de la plataforma acadèmica: IES 
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Formació en salut internacional i 

medicina tropical 

2013 

Gestió administrativa:  

Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional  

Drassanes - Vall d’Hebron (PROSICS Barcelona) 

Av. de les Drassanes 17-21, soterrani 

08001 Barcelona 

Tel. +34 93 4412997 

Correu electrònic: 

curssalutinternacional.bcn.ics@gencat.cat  

 

Curs presencial 

Cooperació, Salut i Immigració: aules de 

formació, planta 11, Hospital Universitari Vall 

d’Hebron;  

Laboratori: Servei de Microbiologia, Hospital 

Universitari Vall d’Hebron 

Passeig de la Vall d’Hebron, 119 

08035 Barcelona. 

 

 

Informació curs, inscripcions i matrícules: 

http://barcelonaprosics.wordpress.com 

 

Altres informacions d’interès: 

http://www.comb.cat/cat/formacio_treball/cooperacio/curs  
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