Aspectes teòrics, pràctics i legals
per al diagnòstic de la
tuberculosi bovina
GIRONA, 15 i 18 d’octubre de 2019

En aquesta formació, es parlarà dels aspectes teòrics, pràctics i de base legal pel que fa al diagnòstic de la tuberculosi bovina.
A més, inclou també una part pràctica on es realitzarà una prova de validació de la tècnica de la IDTB sobre animals sensibilitzats
per M. tuberculosis complex.
Els objectius del curs són:
•

Formar els professionals veterinaris que intervenen en l’execució del programa d’eradicació del la tuberculosi bovina
en els aspectes teòrics, pràctics i normatius de la malaltia.

•

Realitzar la tècnica de la IDT (intradermotuberculinització): saber interpretar i valorar els resultats.

•

Debatre sobre l’aplicació del programa d’eradicació en el camp i elaborar propostes de solució i millora.

Aquesta activitat serveix per acreditar els coneixements obligatoris en la matèria que estableix el programa d’eradicació de la
tuberculosi bovina per als professionals veterinaris i els autoritza per a l'execució de les proves de sanejament de tuberculosi
en el seu àmbit territorial d'actuació.
La formació està adreçada als veterinaris que intervenen en l’execució de les proves de camp de diagnòstic de la tuberculosi
bovina.

INSCRIPCIONS

LLOC DE REALITZACIÓ

Per assistir al curs, cal inscriure’s abans del 5 d’octubre a través del
Col·legi de Veterinaris de Girona.
(Tel.: 972 20 00 62 – A/e: colvetgi@covgi.cat).

Col·legi de Veterinaris de Girona

Les places són limitades (30 persones).
El preu d’inscripció al seminari és de 70€ (30€ per als col·legiats del
COVGi) i inclou l’esmorzar i el dinar de les dues sessions.
S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de
compte IBAN: ES30 0081 0178 6600 0202 0004 del Banc Sabadell,
especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs.
Es lliurarà el certificat del curs a l’alumnat que hagi assistit un
mínim del 80% de les hores programades.

C/ Cor de Maria, 10 entl. 3
17002 Girona

Dimarts 15 d’octubre
9.00 h

Entrega de de documentació de la jornada

9.15 h

Benvinguda i presentació del curs

9.30 h

Introducció a la tuberculosi (història, etiologia, simptomatologia)

10.00 h

Resposta immunitària enfront a la infecció tuberculosa, diagnòstic immunològic i interferència diagnòstica

11.00 h

Diagnòstic microbiològic de la tuberculosi: aïllament, identificació i tipificació de l’agent etiològic

11.30 h

Pausa

12.00 h

Mesures de la lluita contra la tuberculosi. Normativa nacional i comunitària aplicable

12.45 h

Programa Nacional d’eradicació de la tuberculosi a Espanya. Aplicació a nivell autonòmic

13.30 h

Torn obert de preguntes

13.45 h

Dinar i trasllat a les instal·lacions ramaderes

15.30 h

Aspectes teòrics de la prova de la intradermotuberculinització : realització, interpretació, punts crítics i factors
implicats. Manual i normativa aplicable

Sr. Ramon Cedó, president del Col·legi de Veterinaris de Girona

Sr. Mariano Domingo, professor del Departament de Sanitat i Anatomia Animal de la UAB

Sr. Bernat Pérez de Val, investigador del CReSA

Sr. Bernat Pérez de Val, investigador del CReSA

Sra. Irene Mercader, cap de la Secció de Vigilància, Lluita i Control de les Malalties dels Animals del DARP

Sra. Irene Mercader, cap de la Secció de Vigilància, Lluita i Control de les Malalties dels Animals del DARP

Sr. Albert Sanz, veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP

16.00 h

Activitat pràctica. Realització de la prova de la intradermotuberculinització (1ª part): Rasurat, lectura basal i
inoculació intradèrmica de les tuberculines
Sr. Albert Sanz, veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP

18.00 h

Fi de la primera sessió

Divendres 18 d’octubre
9.00 h

Patogènia, principals característiques patològiques i diagnòstic anatomopatològic de la tuberculosi

9.45 h

Vigilància passiva de la tuberculosi a l’escorxador. Sospites de tuberculosi a partir de les troballes d’escorxador.
Normativa i presa de mostres

Sr. Mariano Domingo, professor del Departament de Sanitat i Anatomia Animal de la UAB

Sr. Enric Vidal, investigador del CReSA

10.45 h

Epidemiologia de la tuberculosi a Espanya i Catalunya

11.30 h

Pausa

12.00 h

Paper de la fauna silvestre. Interaccions entre animals domèstics i silvestres a Espanya i Catalunya

13.00 h

Programa sanitari de fauna silvestre a Catalunya

13.30 h

Debat obert: Problemes en l’aplicació del programa d’eradicació. Propostes de solució i millora. Paper del
veterinari en l’eradicació de la tuberculosi

Sr. Alberto Allepuz, professor del Departament de Malalties Infeccioses de la UAB

Sr. Gregorio Mentaberre, investigador del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB

Sr. Albert Sanz, veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP

Sra. Mercè Soler, cap de servei de Prevenció en Salut Animal del DARP, Sra. Irene Mercader i Sr. Albert Sanz

14.00 h

Dinar i trasllat a les instal·lacions ramaderes

15.30 h

Activitat pràctica. Realització de la prova de la intradermotuberculinització (2ª part): Interpretació i valoració
de la prova
Sr. Albert Sanz, veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP

17.00 h

Valoració dels resultats de la intradermotuberculinització. Recomanacions

17.30 h

Torn obert de preguntes i fi del curs

Sra. Irene Mercader, cap de la Secció de Vigilància, Lluita i Control de les Malalties dels Animals del DARP

