INSCRIPCIÓ:
Per correu electrònic a l’adreça mtsc@comll.cat Indicant a l’assumpte: Inscripció
Curs Actualització en Traumatologia per a Metges del Treball i al cos del
missatge heu de fer constar el vostre nom complet i número de col·legiat.
També directament a la seu col·legial.
La inscripció és gratuïta.
ASSISTÈNCIA:
Necessària a la totalitat de les classes per a poder obtenir la certificació.

FORMACIÓ
Actualització en Traumatologia per a
Metges del Treball
ORGANITZA
Secció col·legial de Metges Especialistes en Medicina
del Treball del COMLL

PROGRAMA

OBJECTIUS:
Realitzar una actualització de les principals i més freqüents patologies músculoesquelètiques d’extremitat superior i esquena. Conèixer i aprofundir en l’abordatge
d’aquestes malalties que es detecten en població treballadora. Establir criteris segons
l’afectació que produeixen i els seus tractaments, en relació a: treballadors sensibles,
la necessitat de l’adopció de mesures correctores i preventives i pel que fa a la
determinació de l’aptitud per al/s lloc/s de treball.
DIRIGIT A:

Data

Metges/esses especialistes en Medicina del Treball. Metges/esses col·legiats
interessats en la matèria.
DATA I HORA:

26/03/2015
El Curs es desenvoluparà els dijous 26 de març i 9 d’abril de 2015. En sessions de
dues hores, de 19h. a 21h.
LLOC:
Sala d’actes del Col·legi de Metges. Rambla d’Aragó 14 Pral. LLEIDA.
PROFESSORAT:
Dr. Pau Forcada Calvet
Facultatiu del Servei COT. Unitat de Cirurgia de l’Extremitat Superior de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Professor Associat d’Anatomia Humana. Facultat de Medicina. UdL.
Dr. Jaume Mas Atance
Facultatiu del Servei COT. Unitat de Raquis de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida.
Facultatiu del servei COT de Activa mútua 2008. Lleida.

09/04/2015

Contingut

Presentació i organització del curs. Les principals patologies
músculo-esquelètiques d’extremitat superior. Espatlla. Colze.
Canell i mà. El seu abordatge des de la Medicina del Treball. Les
Postures forçades i els moviments repetitius. La detecció precoç
en la pràctica dels reconeixements mèdics laborals. Sistemàtica en
l’exploració de l’extremitat superior. Treballadors sensibles.
Mesures preventives d’aplicació. Criteris d’aptitud.
Les principals patologies de raquis. El seu abordatge des de la
Medicina del Treball. Patologies degeneratives i risc laboral.
Manipulació de càrregues. La detecció precoç en la pràctica dels
reconeixements mèdics laborals. Sistemàtica en l’exploració de la
columna vertebral. Treballadors sensibles. Mesures preventives
d’aplicació. Criteris d’aptitud.

