Organitza el CURS “INTENSIU”:

Dermatologia General i Tropical; atenció
infermera específica i cures de la pell
6, 7,8 i 9 JUNY 2019
Justificació:
Des del punt de vista sanitari, un dels temes més desconeguts per part de les infermeres es
la dermatologia en general i, més concretament, la dermatologia tropical, la qual està
insuficientment contemplada als plans d’estudis universitaris.
Degut als fluxos migratoris que venen succeint a les últimes dècades, patologies
dermatològiques inexistents o de molt baixa incidència al nostre medi, avui les podem
trobar a les consultes d’atenció primària o hospitalària.
Son nombrosos els professionals que, per tasques humanitàries, es desplacen a altres zones
del nostre planeta, a on a la consulta diària es trobaran amb una realitat dermatològica
diferent i molt poc coneguda.
En aquesta realitat s’afegeixen les diferents característiques ètniques de la pell i de les
costums socials.
Gran part d’aquesta patologia dermatològica és d’origen infecto - contagiosa, i, donada la
gran mobilitat actual de la població, no és infreqüent la detecció de simptomatologia per
part de les infermeres d’alguna d’aquestes malalties del viatge que torna dels tròpics o
d’altres entorns geogràfics.
Donada la reconeguda trajectòria de formació en dermatologia de la Fundació Fontilles a
nivell mundial, no solament en la patologia de la lepra, i davant la necessitat de capacitació
de les infermeres en aquesta matèria realitzarem una col·laboració des del Àrea de
Cooperació Internacional del COIB en el disseny i desenvolupament d’aquesta activitat
formativa.
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Objectiu general:
Capacitar a las infermeres/ers en la detecció de signes i símptomes de las possibles
patologies dermatològiques para facilitar la rapidesa en el diagnòstic i instaurar el
conseqüent tractament i cures d’infermeria.
Objectius específics:
1. Conèixer les patologies dermatològiques més freqüentment observades a la atenció
sanitària.
2. Conèixer les causes, l’epidemiologia, els mecanismes patogènics, la prevenció i el
control de las malalties dermatològiques tropicals.
3. Capacitació en tècniques de valoració, diagnòstic i tractament de les persones que
pateixen aquests tipus de malalties.
4. Formació en la detecció de factors de risc per poder portar a terme educació per la
salut a la població, així com per la prevenció i el control de patologies
dermatològiques.
5. Estratègies metodològiques de prevenció i de promoció de la salut
Continguts:
Bloc I: Dermatologia General
1.1

Estructura i fisiologia de la pell sana.

1.2

Característiques diferencials de la pell negra vs. caucàsica.

1.3

Lesions elementals en la patologia cutània.

1.4

Patologies més freqüentment observades:
1.4.1

Èczemes.

1.4.2

Psoriasi.

1.4.3

Lesions ampul·loses.

1.4.4

Lesions papuloses.

1.4.5

Discromies.

1.4.6

Dermatovirosi.
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1.4.7

Prurigos.

1.4.8

Acne.

1.4.9

Dermatosis autoimmunes.

1.4.10 Ontologia dermatològica.
Bloc II: Dermatologia tropical
1.1

Situació epidemiològica afavoridora de patologia cutània tropical.

1.2

Patologia cutània més freqüent, observada en els tròpics:
1.2.1

Micosis superficials (dermatofitosis, pitiriasis, candidiasis).

1.2.2

Micosis semi - profundes i profundes (esporotricosis, lobomicosis,

cromomicosis, micetomas, paracoccidiomicosis).
1.2.3

Piodermitis, i altres infeccions bacterianes.

1.2.4

Malalties de transmissió sexual (gonorrea, xancre tou, limfogranuloma

veneri, donovanosis, herpes genital, condiloma acuminat).
1.2.5

Treponematosis (sífilis, pian i pinta).

1.2.6

Micobacteriosis (lepra, úlcera de Buruli i TBC cutània).

1.2.7

Dermatozoonosis (escabiosis, pediculosis, miasis, tungiasis, larva migrans,

oncocercosis, filariosis).
1.2.8

Dermatosis per protozous (leishmaniosis).

Bloc III: Cures de infermeria en dermatologia. Profilaxis i educació por la salut.
1.

Productes dermatològics bàsics. Generalitats.

2.

Pautes generals del diagnòstic: signes i símptomes rellevants.

3.

Principals orientacions diagnòstiques.

4.

Tractaments dermatològics. Conceptes bàsics.

5.

Epidemiologia en la transmissió de les dermatosis.

6.

Presa de biòpsies cutànies.

7.

Profilaxis dermatologia infecciosa.

8.

Equació sanitària a la població general sobre la patologia dermatològica.

9.

Control de la persona en les malalties dermatològiques cròniques.

10.

Conceptes bàsics de rehabilitació en aquestes malalties.
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Metodologia Didàctica:
Curs teòric pràctic de 50 hores lectives.
Dins el programa docent s’assignaran sessions de Cinema – Fòrum i de debat, així com la
realització i presentació de treballs científics sobre temes relacionats amb el temari.
Dirigit:
Principalment dirigit a infermeres/ers, amb especial interès per aquelles que ja estén
treballant o vagin a treballar amb poblacions de risc per aquestes patologies.
També d’especial interès per aquelles infermeres/ers que es dediquin o s’estiguin preparant
per realitzar accions de Voluntariat o Cooperació, sobre el terreny.
Lloc de realització: Sanatori de Fontilles. Vall de Laguar (Alacant)
Número (mínim) d’alumnes: 15
Període de preinscripció: del 10 a 27 Maig 2.019
L’acceptació es realitzarà per estricte ordre d’inscripció i pagament de la matrícula
Preu: (inclou allotjament en règim de pensió complerta, apunts, llibres, manuals,
bibliografia i Certificat d’assistència i aprofitament)

Col·legiades COIB i/o associades:
•

210 €

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
Trucant al telèfon: 96.558.33.50 (Marisa Moll), o al correu electrònic:
marisa@fontilles.org

Número de c/c per realitzar el ingrés de la matrícula:

ES42 0049 3564 3520 1401 5186
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Banco Santander

Professorat:
Montserrat Pérez López: Dermatòloga, exdirectora del Programa de Lepra a
Catalunya, col·laboradora de Fontilles, directora de JAL, cooperant a Índia.
Violeta Bagase Rejón: Infermera i Metge de família a Eivissa, col·laboradora de
Fontilles, cooperant en Camerun, Níger, Nepal e Índia.
Pedro Torres Muñoz: Director de laboratori del Sanatori de Fontilles.
José Ramón Gómez Echevarría: Director mèdic lepra, director de formació del
Sanatori, cooperant a Brasil.

Avaluació i acreditació:
L’avaluació serà continuada i es valorarà la participació dels alumnes durant les classes.
Per la obtenció del certificat, es necessari:
• Haver assistit al 80% de las hores lectives
• Haver entregat el 100% de las activitats sol·licitades (entrega de treballs i
presentació pública del treball científic)

Diploma acreditatiu propi per part de la Fundació FONTILLES
Logística
•

Allotjament a las mateixes instal·lacions: habitació individual, doble o triple.

•

Inici del Curs:
-

A les 16 hores del dijous 6 Juny 2.019, amb el següent programa:
o
o
o
o
o
o
o

Recepció alumnes.
Presentació - Benvinguda per part de la direcció de Fontilles.
Programa i objectius.
Inici Curs.
Instal·lació als allotjaments.
Sopar.
Primer Cine – Fòrum (o similar).
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PROGRAMA. Durant els Quatre dies (tres nits d’estada):
30 hores lectives + 20 hores consultes i redacció de treballs (50 hores)

-

Primer dia 6-6-19:

6 hores (16 a 20 hores, i de 22 a 24 hores)

-

Segon día 7-6-19:

11 hores (matí de 9 a 13, tarda de15 a 20
hores i nit de 22 a 24 hores)

-

Tercer dia 8-6-19:

8 hores (mati de 9 a 13, tarda de15 a 19
hores)

-

Quart dia 9-6-19:

TOTAL HORES:

5 hores (mati de 9 a 14 hores)
Sense comptabilitzar: 14 a 16 hores, dinar de
comiat i recollida de l’allotjament.

30 hores lectives + 20 hores (consultes i
treballs). 50 HORES

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Sanatori de Fontilles (www.fontilles.org) :
Carretera de Orba a Vall de Laguar, km. 4, 03791 Fontilles, Alacant
Com arribar:
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-

Les professionals interessades en aquesta acció formativa, al moment de
sol·licitar informació o realitzar la matrícula al Curs, seran informades de les
opcions de transport, incloent la possibilitat de compartir vehicles amb altres
participants, dins del possible i previ consentiment explícit per intercanviar
dades bàsiques.

Informació complementària
(Àrea Cooperació Internacional del COIB Tel.: 900 705 705):

cooperacio@coib.cat
nmingorance@coib.cat
mtomas@coib.cat
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