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Actualització en vacunació 

de l’adolescent i de l’adult en una consulta 

d’Atenció Primària 

JORNADA DE CASOS CLÍNICS 

 
             1 de març de 2019 de 09:30 a 13:30  

                                                                        CAMFiC,  Cr.Diputació, 316, 08009– Barcelona 

 
Objectius 

 
Objectius generals 

 

Actualitzar els coneixements en Vacunologia de l’Adolescent i l’Adult, de rellevància pràctica 

en una consulta d’AP mitjançant casos clínics interactius.  

Identificar els entrebancs a la vacunació activa en les consultes i llistar les eines per la seva 

aplicació en una consulta d’Atenció Primària.  

 

Objectius específics  

 

Donar informació per recordar ràpidament els principis bàsics en vacunologia, imprescindibles 

per la bona pràctica diària.  

Recordar implantar en l’activitat diària d’una consulta d’AP les modificacions de pautes 

d’antigues vacunes. 

Actualitzar el coneixement en noves vacunes i noves indicacions fora del calendari vacunal 

sistemàtic. 

Fer èmfasi en el registre de cada administració d’una vacuna.    
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Continguts 
 

 Persistir en la importància de la vacunació durant tota la vida i en el seu registre. 

 Les vacunes anti-meningocòcciques també tenen el seu paper en l’adult. Esbrinarem quin 

és. 

 Recordant la anti-VPH no sistemàtica. 

 Com afecta la nostre pròpia vacunació als nostre pacients. 

 Hauríem de vacunar millor els nostres pacients diabètics?  

 
 

Metodologia 
 

Mitjançant casos clínics farem un repàs dels principals temes candents actualment en 

vacunologia. En el casos clínics els alumnes hauran de respondre a les diferents preguntes 

escollint una o més opcions de les ofertes pel professorat. 

La resposta es treballarà interactivament. El professorat indicarà la pregunta i proposarà 4 

possibles respostes als alumnes.  

Al final de cada pregunta s’oferirà un sondeig general de totes les respostes contestades pels 

alumnes i s’explicarà quina i perquè és la correcta. 

El professorat fomentarà la màxima participació dels assistents.  

Posem molt èmfasi que les interrupcions al professor son benvingudes ja que considerem que 

els conceptes han de quedar ben assentats. Donarem també la opció de fer preguntes al 

docents per via e-mail a qui ho prefereixi, fent servir el mail del grup: 

vacunesiprofilaxi@camfic.org 

TOT el material de la jornada i la bibliografia es donarà en format digital i serà “penjat” a la 

web de la CAMFIC. Aquest material pot ser utilitzat pel alumne en el seu propi profit, però 

també pot fer-lo servir com a material per sessions clíniques al seu equip. 

Aquest mètode s’ajusta als objectius del programa ja que presenta els casos que més sovint 

generen dubtes a les consultes i pretenen ser debatuts i analitzats entre assistents i professors. 

Aquesta jornada proposa i fomenta el debat i el resoldre dubtes i arribar a conclusions. 
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Coordinadora: 
Dra. Purificación Robles Raya. Membres del Grup de treball de Vacunes de la CAMFiC. 
Durada:  4 hores  
Dirigit a:  Metges i DI assistencials d’Atenció Primària 
 
 
* Podeu consultar l’estat  de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 
 


