
Aquesta activitat esta finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) mitjançant el programa Next Generation EU de la Comissió Europea 

La ràbia: Actuació davant la mossegada d’un animal 

Data: Del 25 de novembre fins el 16 de desembre de 2022. 
Durada: 4h 
Modalitat: Curs d’autoaprenentatge en línia 
Lloc: Plataforma d'Innovació i Formació de la Direcció General de Professionals de la Salut 

Adreçada a professionals de la salut de l’àmbit de la vigilància epidemiològica i la resposta a emergències de salut 
pública de Catalunya. 

En aquesta activitat s’avalua l’aprenentatge de les persones participants. 

Sol·licitada l’acreditació pel CCFCPS. 

PROGRAMA 

Aquest curs d’autoaprenentatge és un monogràfic sobre l’actuació davant la notificació d’un cas d’una mossegada 
d’animal i complementa les activitats formatives en l’àmbit de les malalties de declaració obligatòria.  

Continguts: 
• Introducció a les mossegades d’animal. La ràbia: cadena i situació epidemiològica a Catalunya.
• Factors de risc i clínica.
• Diagnòstic i tractament.
• Mesures de prevenció i control ressaltant els diferents agents involucrats.
• Circuit d’actuació ressaltant els diferents agents involucrats.

Docents: 
• Sra. Gemma Parisé Farreny
• Sra. Pilar Bach Foradada
• Sra. Natàlia Rossell Solé

Tècniques en Salut Pública en el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut
Pública a la Subdirecció Regional a Lleida i Alt Pirineu i Aran.

INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I ACCÉS AL CURS 

Activitat organitzada per la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut 
Pública en col·laboració amb la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament 
Professional-Direcció General de Professionals de la Salut 

Inscripcions al curs: Ompliu  aquest formulari abans del dia 23 de novembre a les 12 hores. 

Una vegada rebuda la sol·licitud i validada la inscripció rebreu un correu electrònic amb les claus 
d’accés al curs. 

Per a obtenir el certificat de participació i aprofitament haureu de ser APTES en l’avaluació i 
realitzar l’enquesta de satisfacció al finalitzar el curs. 

Informació: formacio.sgvresp@gencat.cat i  fcprofessionals.salut@gencat.cat 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/forms/activitats-fc-externes-sgodp-fe/la-rabia-actuacio-davant-la-mossegada-un-animal/index.html
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