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Formació de formadors. Atenció a 
les malalties transmissibles 

emergents  
 

8 d’abril  de 2020 
CAP El Temple 

                                                                                                      Plaça Carrilet, s/n-Tortosa 

Objectius 
 

Objectiu general  
 

Millorar la competència professional  per  conèixer les malalties emergents  especialment les 
d’alt risc, la seva detecció i els circuits de derivació per tal de reconèixer, sospitar, diagnosticar, 
tractar i/o derivar utilitzant els circuits adequats per al  les malalties emergents transmissibles.   
 
Objectius específics  
 

El participant, finalitzat el curs, serà capaç de: 
 

 Identificar les últimes alertes i la situació epidemiològica actual. 

 Reforçar i donar a conèixer els circuits i declaracions de les malalties de notificació 
obligatòria en el marc de la XVEC ( xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya). 

 Sospitar la presència de malalties emergents transmissibles especialment les d’alt risc 
en la seva pràctica habitual. 

 Reconèixer els símptomes i fer una anamnesi adequada de les malalties emergents 
transmissibles. 

 Orientar el diagnòstic de les malalties emergents transmissibles. 

 Conèixer la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya i els circuits en cas 
d’emergències de salut pública internacional i els seus protocols. 

 Utilitzar de forma adequada els circuits de derivació del seu territori. 

 Realitzar un diagnòstic diferencial en malalties emergents transmissibles. 
 

Contingut i durada  

 
1º Part .   Cronograma 
1) Introducció.  

-La vigilància epidemiològica a Catalunya 
- Estructura de la xarxa de vigilància epidemiològica a Catalunya 
-Emergències de salut pública internacional (comitès) 
- MDO .  
-Sistemes d’informació i de  comunicació  
-Epidemiologia i últimes alertes ( en el seu territori) 
-Protocols de derivació i circuits 

09:30:10:30h 

 
Descans 

10:30-11:00h 

  



 

C/ Diputació 316, CP: 08009, Barcelona Tel: 93 301 17 77 

www.camfic.cat 

2º Part   
2) Casos clínics.  

Introducció  
Situació actual de les malalties emergents i alertes de salut pública 
(últimes alertes en relació a malalties emergents d’alt risc) 

 
 3) Anàlisis dels casos clínics.  

Febres hemorràgiques: Èbola 
MERS-CoV 
Febre groga 
Febre de Lassa 
Arbovirosis: dengue, zika, chikungunya 

11:00-14:00h 

 
Resum i conclusions 

 
14:00-14:30h 
 

Durada:  4,5 hores 
 

Metodologia 
En una primera part es farà una exposició teòrica seguida de la discussió de casos clínics que 
facilitaran als assistents arribar als objectius exposats. 
 

Equip Docent 
 

Coordinació: 
 

 Dra. Ethel Sequeira , Metgessa de Família CAPSBE Casanova, Membre del Grup de 
treball Comissió de Cooperació i Salut Internacional (COCOOPSI)de la CAMFiC 

 Dra. Julia Garcia, Metgessa de Família CUAP Sant Martí. Membre del Grup de 
COCOOPSI de la CAMFiC 

 Dra. Mireia Jané Sub-directora General  de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut 
Pública ( SGVRESP). Agència de Salut Pública de Catalunya. 

 Dra. Blanca Prats, Cap del Servei de Prevenció i Control de la  Tuberculosi i Programes 
Específics de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de salut 
Pública ( SGVRESP). Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 

Ponents a Tortosa: 
 

 Dra. Sofia Minguell. Agència de Salut Pública de Catalunya 

 Dra.Patricia Guillot. Sanitat Exterior, Tarragona 
 Dra. Julia Garcia, Metgessa de Família CUAP Sant Martí. Membre del Grup de treball 

COCOOPSI  

 Dra. Maria Badenes Mezquita. Membre COCOOPSI de la CAMFiC 
 

Dirigit a 
  
Metges i metgesses de família d’EAP i atenció continuada; metges i metgesses que treballin en 
urgències (CUAPS i Hospitals); infermers i infermeres de triatge en CUAP i servei d’urgències. 

Places: 35  
Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat  

http://www.camfic.cat/

