INSCRIPCIÓ:
Per correu electrònic a l’adreça mtsc@comll.cat Indicant a l’assumpte: Inscripció
Curs Actualització en Oto-rino-laringologia 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
OTO-RINO-LARINGOLOGIA
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’esfera oto-rino-laringològica. 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. Especial
menció a les susceptibles d’esser contemplades com a malalties professionals i els
criteris de valoració. 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.
DIRIGIT A:

Data

03/05/2018

Metges especialistes en Medicina del Treball. Col·legiats interessats en la matèria
DATA I HORA:
El curs es desenvoluparà els dijous 03, 17 i 24 de maig de 2018. En sessions de
dues hores, de 18:30h. a 20:30h.
LLOC:

17/05/2018

Col·legi de Metges. Rambla d’Aragó 14 Pral. LLEIDA.
PROFESSORAT:
Dr. Xavier Galindo Ortego. Metge especialista en Oto-rino-laringologia. Cap de
Servei ORL a HUSM de Lleida. Professor Associat Facultat de Medicina de la UdL.
Facultatiu ORL Centre Avantmèdic de Lleida
Dra. Laura Samarà Piñol. Metge especialista en Oto-rino-laringologia. Facultatiu
ORL. H. Comarcal Alt Penedès. Facultatiu ORL Centre Avantmèdic de Lleida

24/05/2018

Contingut

Presentació i organització del curs. SISTEMA VESTIBULAR /
NAS I SINS PARANASALS: El sistema vestibular, vertígens.
Diagnòstic de les patologies nasals i sinusals. Revisió i avenços
en les principals malalties d’interès per al metge del treball.
Sinusitis. Rinitis i rino-conjuntivitis, els irritants nasals.
Hipòsmia. Càncer de cavitat nasal i les seves relacions amb
exposicions laborals, criteris de valoració del seu origen
professional. Vigilància dels treballadors exposats. L’aptitud per
al treball
OÏDA: Diagnòstic de les patologies auditives. Revisió i avenços
en les principals malalties d’interès per al metge del treball.
Otitis. Hipoacúsies. Trauma acústic i hipoacúsia per soroll.
Acúfens. Vigilància dels treballadors exposats a soroll. Criteris de
valoració de la hipoacúsia i sordesa professional. L’aptitud per al
treball.
LARINGE: Diagnòstic de les patologies de la laringe. Revisió i
avenços en les principals malalties d’interès per al metge del
treball. Laringitis. Patologia de les cordes vocals. Nòduls/Pòlips.
Lesions precanceroses i canceroses de la laringe. Criteris de
valoració de l’origen professional. Vigilància dels treballadors
exposats.

