
 

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 
 

Càpsula formativa: actuació davant d’un brot de sarna  

Data: del 20 al 31 de març del 2023 

Modalitat:  Activitat virtual (en línia asíncrona), d’autoaprenentatge disponible al Portal de formació en línia 

de Salut de Catalunya. 

Durada: 4h lectives 

Destinataris: Professionals en l’àmbit de la vigilància epidemiològica i la resposta a emergències de salut 

pública de Catalunya.  

Sol·licitada l’acreditació pel CCFCPS.  

 

PROGRAMA 

Monogràfic sobre l’actuació davant de la sospita i confirmació d’un brot de sarna. Aquest 

curs complementa les activitats formatives en l’àmbit de la vigilància epidemiològica.  

 
Continguts: 

• Introducció a l’escabiosi. Cadena de transmissió i situació epidemiològica a Catalunya. 

• Factors de risc i clínica. 

• Diagnòstic i tractament. 

• Mesures de prevenció i control. Diferents agents involucrats. 

• Circuit d’actuació. Diferents agents involucrats. 

 

Docent:  Laia Cases Ros, Tècnica de Salut Pública en el Servei de Vigilància Epidemiològica i 

Resposta a Emergències de Salut Pública de la Subdirecció Regional a la Catalunya 

Central. 

Tutoria:  Elisabet Domènech Cutilles i Pau Garcia Cerdà, del Servei de Vigilància Epidemiològica i 

Resposta a Emergències de Salut Pública.  

Coordinació:  Mar Samper Amargós, Tècnica de Salut Pública en el Servei de Vigilància Epidemiològica 

i Resposta a Emergències de Salut Pública  

Teresa Sánchez Cancio, Responsable Tècnica de l’Àrea de Formació Continua de  

Professionals de la Salut a la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament 

Professional 

 

INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I ACCÉS A LA JORNADA 

Activitat organitzada per la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències 

de Salut Pública en col·laboració de la Subdirecció General d’Ordenació i 

Desenvolupament Professional-Direcció General de Professionals de la  

Inscripcions: 

- Complimenteu aquest formulari abans del dia 16 de març de 2023 a les 12 hores. 

 

Una vegada rebuda la sol·licitud i validada la inscripció rebreu un correu electrònic amb 

l’enllaç per accedir al curs 

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

https://canalsalut.gencat.cat/ca/forms/activitats-fc-externes-sgodp-fe/capsula-formativa-escabiosi/index.html
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