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Llicenciats/des en ciències de la salut, que vulguin 
conèixer els aspectes bàsics i fonamentals en salut 
internacional, en la modalitat de cooperació i/o de 
la patologia importada en el nostre mitjà i/o vulguin 
iniciar-se en el diagnòstic de laboratori en patologia 
tropical.

ESTRUCTURA DEL CURS:

INTRODUCCIÓ A LA SALUT INTERNACIONAL
mòdul troncal i obligatori

COOPERACIÓ (mòdul opcional)
 Conèixer la geoepidemiologia de les diverses àrees tropicals i subtropicals dels països de renda mitja-
na-baixa (PBR), detectar els potencials problemes de salut durant l’estada a l’àrea, la capacitació dels 

professionals per a estades breus i proporcionar els coneixements bàsics per tenir els criteris per discernir 
quines accions són positives i quines cal evitar. 

SALUT I IMMIGRACIÓ (mòdul opcional)
 Adquirir una visió general de la patologia importada que podem trobar en el nostre entorn amb un enfo-
cament principalment sindròmic; tenir una visió general de les diverses estratègies de salut comunitàries 

per a immigrants, proposar un protocol d’actuació específi c per als equips i les necessitats del consell per a 
viatgers / immigrants.  

LABORATORI EN PARASITOLOGIA (mòdul opcional)
 Conèixer les principals tècniques de laboratori en zones rurals de PBR. Iniciació en les tècniques més 

habituals en la feina diària d’un laboratori d’atenció primària al tròpic.

El curs està format per un mòdul troncal comú de 45 hores de formació online i tres mòduls d’especial-
ització de 30 hores cada un (15 hores de formació presencial i 15 hores a distància)

Perfi l dels estudiants:

L’objectiu principal del curs és millorar la formació de 
professionals de la salut en el camp de la cooperació 
sanitària, el maneig de les patologies infeccioses im-
portades i conèixer les tècniques de laboratori més 
utilitzades en salut internacional.

Els alumnes que realitzin tot el curs tindran coneixe-
ments sobre:
- geoepidemiologia de les àrees tropicals i subtropicals
- l’elaboració de projectes de cooperació
- patologies infeccioses importades al nostre entorn
- salut comunitària i estratègies d’actuació
- funcionament, gestió i tècniques diagnòstiques 
d’un laboratori de salut internacional.

El curs:
El Curs de Salut Internacional l’organitza PROSICS 
Barcelona (Programa de Salut Internacional de l’In-
stitut Català de la Salut), amb la col·laboració del 
VHIR (Vall d’Hebron Institut de Recerca), el COMB 
(Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona).

Organitza:



Mòdul Online: 
- Troncal: Del 12 de gener al 6 de febrer
- Cooperació: del 9 al 13 de febrer
- Salut i immigració: del 16 al 20 de febrer
- Laboratori: del 23 al 27 de febrer

Mòdul Presencial (setmana 16-21 de març):
- Cooperació:  16 i 17 de març
- Salut i immigració: 18 i 19 de març
- Laboratori en medicina tropical: 20 i 21 de març 

Mòdul troncal obligatori (45h online):
Cal cursar-lo per poder accedir als mòduls 
d’especialització. 

Mòduls d’especialització:
Consten d’una primera part online (15 h) i ses-
sions presencials (15h).  El curs té un enfocament 
eminentment pràctic sobre casos o problemes 
reals. En cada mòdul es promou la participació 
activa dels estudiants mitjançant la discussió de 
material docent, la lectura i discussió d’articles 
científi cs o capítols de llibres recomanats, i la 
discussió de casos clínics o situacions pràctiques 
al fòrum. Els mòduls es divideixen en diferents 
unitats i cada unitat té un tutor responsable, 
encarregat de gestionar el fòrum, els dubtes i 
l’avaluació dels alumnes.

METODOLOGIA DOCENT

En funció de la modalitat de curs escollida:

- Mòdul troncal + 1 mòdul específi c      560€  (75 h)
- Mòdul troncal + 2 mòduls específi cs    690€  (90 h)
- Mòdul troncal + 3 mòduls específi c       790€  (105 h)

PREUS

CALENDARI

Informació acadèmica:

INSCRIPCIONS
OBERTES FINS EL 

15 DE DESEMBRE 
de 2014

 

ONLINE A:
http://cursosprosics-vhir.org

Presentació del curs:
Divendres 9  de gener de 2015, a la Sala de cursos 
de l’Edifi ci Collserola (VHIR).

Places limitades: 60 totals (20 per mòdul)

Acreditació:
Curs acreditat pel Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries.
Diploma expedit pel Vall d’Hebron 
Institut de Recerca (VHIR).

Durada: 75-105 hores (sessions online i presencials, 
depenent del número de mòduls cursats)

Idioma: Castellà i català.

Continguts: material d’elaboració pròpia per part 
del professorat.

Places: 60 disponibles.

Metodologia: semipresencial.

Localització: les sessions presencials es faran al 
Campus de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Direcció:
Raisa Morales (PROSICS Barcelona)
Nuria Serre  (PROSICS Barcelona)

Gestió acadèmica: 
Unitat de Docència del VHIR



Unitat de Docència VHIR
Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona

Tel 93.489.40.19
docencia@vhir.org 

INFORMACIÓ I GESTIÓ ACADÈMICA:

Vall d'Hebron
Institut de Recerca

VHIR

http://www.cursosprosics-vhir.org/


