Aspectes teòrics, pràctics i legals per al
diagnòstic de la tuberculosi bovina
Curs de formació de l’Escola Agrària de Manresa
Manresa, dies 8 i 11 de maig del 2017. Durada: 13 hores
PRESENTACIÓ
Aquest curs està dissenyat per donar la formació requerida pel
programa estatal de “Erradicación de la Tuberculosis bovina”,
als professionals veterinaris que intervenen en l’execució de les
proves de camp de diagnòstic de la tuberculosi bovina. En la
seva organització hi col·labora el Centre de Recerca en Sanitat
Animal (IRTA-_CreSA) i el MAPAMA

OBJECTIUS
-Formar els/les veterinaris/àries que intervenen en l’execució del programa d’eradicació del la
tuberculosi bovina en els aspectes teòrics i la base legal sobre el diagnòstic de la malaltia
-Realitzar la tècnica de la IDT (intradermotuberculinització). Inclourà una valoració i validació
tècnica de la pràctica individual de cadascun dels assistents al curs
-Debatre els problemes de l’aplicació del programa d’eradicació en el camp i elaborar propostes
de solució i millora

DESTINATARIS
El curs va adreçat als veterinaris que realitzin la prova diagnòstica de la tuberculosi (IDT)

Organització

Col·laboren

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
ESCOLA AGRARIA DE MANRESA
Av. Universitària 4-6 (Edifici FUB)
08242 Manresa

Agrupacions de Defensa sanitària de Boví (ADS)

Inscripcions i matrícules
A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent
Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat, www.agricultura.gencat.cat/escolesagraries
Cal dur: fotocòpia del DNI / imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms i fotocòpia de la targeta
sanitària.

Règim del curs
L’Ordre ARP/45/2017, de 24 de març, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 32 €. S’ha de fer l’ingrés abans de
començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA, especificant el nom de
l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import satisfet un cop iniciat el curs.
Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.
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Programa del curs
DILLUNS 8 DE MAIG
09:00-09:15. Lliurament de documentació de la jornada
09:15-09:30. Benvinguda i presentació del curs. Sra. Cristina Massot i Berna
09:30-10:00. Introducció a la tuberculosi ( història, etiologia, simptomatologia). Sr. Mariano Domingo
10:00-10:50. Mesures de la lluita contra la tuberculosi, normativa vigent i Programa d’eradicació de la tuberculosi a Espanya i
Catalunya. Sra. Irene Mercader
10:50-11:00. Torn obert de preguntes
11:00-11:20 Descans
11:20-12:20. Resposta immunitària enfront a la infecció tuberculosa, diagnòstic immunològic i interferència diagnòstica.
Sr. Bernat Pérez de Val.
12:20-13:20. Patogènia, principals característiques patològiques i diagnòstic anatomopatològic de la tuberculosi.
Sr. Mariano Domingo.
13:20-13:30. Torn obert de preguntes
13:30-15:30. Dinar i trasllat a la “Casa Figuera” de Sant Mateu del Bages
15:30- 16:00. Aspectes teòrics de la prova de la intradermotuberculinització : realització, interpretació, punts crítics i factors implicats.
Manual i normativa aplicable. Sr. Albert Sanz
16:00-18:00. Activitat pràctica. Realització de la prova de la intradermotuberculinització (1a part): Rasurat, lectura basal i inoculació
intradèrmica de les tuberculines. Sr. Albert Sanz
DIJOUS 11 DE MAIG
09:00-10:00. Vigilància passiva de la tuberculosi a escorxador (SESC). Sospites de tuberculosi a partir de les troballes d’escorxador a
Catalunya. Normativa i presa de mostres. Sr. Enric Vidal.
10:00-10:30. Diagnòstic microbiològic de la tuberculosi: aïllament, identificació i tipificació de l’agent etiològic. Sr. Bernat Pérez de Val
10:30-11:20. Epidemiologia de la tuberculosi a Espanya i Catalunya. Aplicació pràctica de les enquestes epizootiològiques.
Sr. Alberto Allepuz
11:20-11:30. Torn obert de preguntes
11:30-11:50. Descans
11:50- 12:20. Paper de la fauna silvestre en l’epidemiologia de la tuberculosi. Interaccions entre animals domèstics i silvestres a
Espanya i Catalunya. Sr. Gregorio Mentabarre
12:20-12:40. Programa sanitari de Fauna silvestre a Catalunya. Sra. Mercè Soler
12:40-12:50. Torn obert de preguntes
12:50-13:30. Debat obert: Problemes de l’aplicació del programa d’eradicació al camp. Propostes de solució i millora.
13:30-15:30. Dinar i trasllat a la granja “Casa Figuera” de Sant Mateu del Bages
16:00-17:30. Activitat pràctica. Realització de la prova de la intradermotuberculinització (2a part): Interpretació de la prova. Valoració
individual de la prova pràctica. Sr. Albert Sanz
17:30- 18:00. Valoració dels resultats individuals i col·lectius de la intradermotuberculinització . Recomanacions. Sra. Irene Mercader
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