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XI Jornada d’Actualitzacions en Vacunes per a l’Atenció
Primària.
Dilluns, 29 d’octubre de 2012

Objectius:

Objectiu/s general/s del curs

Donar a conèixer les actualitzacions en el camp de les vacunes i la seva aplicació en una
consulta d’Atenció Primària
Objectius específics o d’aprenentatge del curs

Estar al dia és la millor eina per a la prevenció de les malalties infeccioses. Cal recordar
que la seva aplicació no s’acaba a la infància.
Actualitzar el coneixement de les vacunes en front del virus del papil·loma humà
(VPH), pneumocòccica (PN), triple vírica (TV) i antimeningocòccica que són les que
tenen novetats en els darrers anys
Existeix un baix coneixement de les vacunes de l’adult a nivell de l’Atenció Primària.
Creiem que és necessari que periòdicament es faci una actualització en aquest camp
impartit per professionals de l’Atenció Primària. La visió de l’expert en vacunes a
l’Atenció Primària entén millor la realitat dels professionals d’aquest àmbit, així com
trobar la millor forma d’arribar als pacients, amb els quals existeix un vincle més proper
que a l’atenció especialitzada.
______________________________________________________________________

Contingut :
Conferència Inaugural
•

Benefici de la vacunació contra el càncer de cèrvix més enllà de
l’adolescència.
Xavier Castellsagué Unitat d’infeccions i Càncer. Institut Català
d’Oncologia (ICO). L’Hospitalet de Llobregat

Ponències:
•

Vacuna antipneumocòccica: la vacuna dels nens per als avis?

•

Revival del xarampió. La responsabilitat dels professionals sanitaris

Casos Clínics:
•

Meningitis

•

Viatger

Metodologia:
No es pot exigir com a requisit el haver superat el taller bàsic en vacunes per
assistir a una jornada d’actualitzacions en no ser, els tallers de vacunes part d’una
ensenyança reglada.
Afortunadament,

es poden

treballar

les

actualitzacions

amb

un

mínim

de

coneixements de les vacunes.
Encara que sigui una jornada d’actualitzacions, en el material per a l’alumne
s’inclouen apunts sobre les nocions bàsiques i les vacunes sistemàtiques amb les
seves pertinents actualitzacions que fa periòdicament el grup Vacunes CAMFIC.
Es tracta d’una jornada eminentment pràctica en què els casos clínics ocupen més
de la meitat del temps. Treballarem diversos casos clínics “encadenats”, amb
l’estudi de diverses vacunes partint d’una primera situació.
o Una primera part (explicació teòrica) de ponències, i aquest any, gaudirem
del plaer assistir a la ponència sobre VPH per part del Dr. Castellsagué de
l’ICO.
o Una segona part pràctica amb casos clínics interactius

Coordinadors : Grup de Vacunes i profilaxi en malalties infeccioses de la CAMFIC
Durada: 4 hores en sessió del matí i tarda
Dirigit a: Professionals assistencials de l’AP
Places: Aforament de la sala d’actes de la CAMFIC

Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC
www.camfic.cat

