INSCRIPCIÓ:
Per correu electrònic a l’adreça mtsc@comll.cat Indicant a l’assumpte: Inscripció
Curs Actualització en Pneumologia 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 al 80% de les classes per a poder obtenir la certificació.

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

PROGRAMA

OBJECTIUS:
Efectuar una revisió i actualització de les principals i més freqüents patologies de
l’aparell respiratori. Aprofundir en l’abordatge d’aquestes malalties en l’àmbit del
treball: els instruments de detecció i de tractament precoç. Revisió tanmateix, de les
patologies més específiques relacionades amb el treball: la pneumoconiosi, l’asma i
el càncer ocupacional. Establir les pautes per a la derivació a l’especialista. Valorar
aquestes malalties i els seus tractaments i la seva relació amb l’aptitud laboral.
Conèixer els aspectes claus per al seguiment i l’adaptació laboral dels treballadors
sensibles.

Data

30/03/17

DIRIGIT A:

Contingut

Presentació i organització del curs. Criteris diagnòstics en
Pneumologia. Les proves funcionals respiratòries. Test de difusió.
Proves d’esforç. ASMA: Avenços en el diagnòstic i tractament de
l’asma. Diagnòstic de l’asma ocupacional. La vigilància de la
salut del pacient asmàtic. L’aptitud per al treball.

Metges especialistes en Medicina del Treball. Col·legiats interessats en la matèria

06/04/17

LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA
La vigilància de la salut dels treballadors afectats i el seu
seguiment des dels Serveis de Prevenció.
EL CÂNCER DE PULMÓ. Principals cancerígens. El càncer
ocupacional. Instruments per a la detecció precoç del càncer
pulmonar des del serveis de prevenció. Derivació a les unitats
especialitzades.

20/04/2017

LES
PNEUMOCONIOSIS.
Situació
actual
de
les
pneumoconiosis. Silicosis i Asbestosi. Proves funcionals i
radiològiques a aplicar per a la seva detecció i control des de la
vigilància de la salut dels treballadors exposats.

27/04/2017

PROVES
D’IMATGE
EN
LES
MALALTIES
RESPIRATÒRIES. Radiologia de tòrax en els reconeixements
mèdics específics. Guia de la OIT de Radiografies en les
Pneumoconiosis.

DATA I HORA:
El curs es desenvoluparà els dijous 30 de març, 06, 20 i 27 d’abril de 2017. En
sessions de dues hores, de 19h. a 21h.
LLOC:
Col·legi de Metges. Rambla d’Aragó 14 Pral. LLEIDA.
PROFESSORAT:
Dra. Marina Florés Paredes. Metgessa especialista en Pneumologia. Metge adjunt
a Hospital Montserrat/Vithas de Lleida, DOCTUS (Balaguer, Tàrrega i Tremp),
Clinica Ponent i Institut del Son Dr Estivill i Dra, Roure a Lleida.
Josep M. Royo Alonso. Metge especialista en Radiodiagnòstic. Hospital
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Cap de Servei de Radiodiagnòstic de
l’Hospital Montserrat de Lleida

