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Objectiu 
 
Millorar els coneixements, habilitats i competència clínica metges/ses de família en l’atenció a 
la població immigrant de la nostra consulta i en el maneig i prevenció de la patologia 
importada. 
Objectius específics:  
Millorar els coneixements, habilitats i competències en: 
Aspectes fonamentals de la salut internacional a l’atenció primària 
L’atenció a les persones immigrades de la nostra consulta i als viatgers en desplaçaments 
internacionals 
L’abordatge de la patologia importada en el/la pacient immigrant i en el/la viatger/a 
Les eines 2.0. al nostre abast sobre aquestes temes 
 

Contingut 
 
Introducció   
Estudi de salut inicial al pacient immigrant asimptomàtic  
Abordatge sindròmic de la patologia importada en el pacient immigrant i en el viatger     
Patologies infeccioses prevalents en població immigrant  
Prevenció en desplaçaments internacionals   
Eines 2.0 per facilitar l’atenció a la consulta   
Aspecte ètics i legals de la salut internacional   
 
 

Metodologia 

 
Es posaran en pràctica els conceptes teòrics del curs mitjançant la metodologia de casos clínics 
en format variat i la identificació i anàlisi de situacions i casos reals que els/les propis alumnes 
hagin trobat a les seves consultes.   
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Temari 

 
0. Presentació alumnes i coneixement plataforma 
1. Introducció   
2. Estudi de salut inicial al pacient immigrant asimptomàtic 
3. Abordatge sindròmic de la patologia importada en el pacient immigrant i en el viatger     
4. Patologies infeccioses prevalents en població immigrant 
5. Prevenció en desplaçaments internacionals   
6. Eines 2.0 per facilitar l’atenció a la consulta   
 
 
 

Dades generals  

 
 
Coordinadors:  Blanca de Gispert i Maria Badenes  
Tutors: Membres del Grup COCOOPSI  (Comissió de Cooperació i Salut Internacional)   
Durada:  60 h 
Places:  30 alumnes 
Dirigit: Metges/ses   i  Infermers/es  
Dates: Del 15 de desembre de 2014 al  15 de març de 2015.  
Inscripcions:  a través d’aquest enllaç o a la web de la CAMFiC www.camfic.cat  
 
Preus:  
Preu del curs: 120 €  
Socis CAMFiC  i AIFiCC: 60 €  
Socis residents: 50 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Podeu consultar l’estat  de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 

http://camfic.formulari.cat/accesUsuaris.aspx?IdSv=1774&idTp=2
http://www.camfic.cat/

