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Programa de prevenció, control i atenció al 

VIH, les ITS i les HV (PCAVIHV) 

FORMACIO DE FORMADORS EN VIH/ITS/HEPATITIS C 

 

Objectius 

Actualitzar els professionals sanitaris dels Equips d’Atenció Primària (EAP) en l’abordatge 

preventiu, diagnòstic i de seguiment en relació a la infecció pel Virus de la Immunodeficiència 

Humana (VIH), altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i l’Hepatitis C 

Identificar professionals sanitaris dels EAP com a referents en VIH, Hepatitis C i/o en ITS, en els 

territoris on s’hagi fet la formació.  

 

Destinataris 

Professionals sanitaris dels EAP de diversos territoris de Catalunya 

Altres professionals de la salut que treballen en l’àmbit de l’Atenció Primària interessats 

 

Metodologia 

- Formació inicial en línia. Durada 20 hores.  

- Formació presencial, en format Jornada de treball, de 8 hores de durada, per a 

resolució de casos clínics i situacions pràctiques  

 

Requisits per a la certificació 

- Haver completat la formació en línia i haver superat la prova test de 30 preguntes amb 

70% de respostes correctes.  

- Haver assistit al 80% de la fase presencial (control signatures inici i final) 

 

Docents:  

- Professionals de l’ASPCAT i del CEEISCAT, membres dels grups de treball de la CAMFiC: 

ITS, VIH, Hepatitis, Vacunes, Sexualitat, Dermatologia, etc., i altres professionals de la 

xarxa sanitària experts en les matèries impartides. 

Direcció del curs:  

 Joan Colom Director del Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les 

Hepatitis Víriques. Sub-director general de Drogodependències. Agència de Salut 

Pública de Catalunya 

Coordinació:  

 Mireia Alberny Iglesias, Metgessa de Familia, membre GdT d’ITS de la CAMFiC. 

Responsable Corporativa d'ITS/VIH. Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la 

Comunitat. Institut Català de la Salut. Departament de Salut | Generalitat de 

Catalunya.  

 Elisabeth Buira, Secció de Vigilància, Prevenció i Control de les Infeccions de 

Transmissió Sexual i el VIH. Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a 

Emergències de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya | Departament de 

Salut | Generalitat de Catalunya 
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Programa de prevenció, control i atenció al 

VIH, les ITS i les HV (PCAVIHV) 

 

 

Part en línia. 20 hores 

 

Mòdul 1. Epidemiologia del VIH/ITS/Hepatitis C. 

Mòdul 2. Diagnòstic de les ITS, el VIH i l’hepatitis C (part primera). 

Mòdul 3. Diagnòstic de les ITS, el VIH i l’hepatitis C (part segona). 

Mòdul 4. Diagnòstic de laboratori de les ITS, el VIH i l’hepatitis C. 

Mòdul 5. ITS que poden cursar amb síndrome secretora 

Mòdul 6.  ITS que poden cursar amb úlcera genital. 

Mòdul 7.  Berrugues ano-genitals i condilomes acuminats. 

Mòdul 8. Infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana 

Mòdul 9. Infecció pel Virus de l’ Hepatitis C 
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Programa de prevenció, control i atenció al 

VIH, les ITS i les HV (PCAVIHV) 

“Jornada de treball sobre 

VIH, ITS i Hepatitis C” 

CASOS CLÍNICS 

Presencial a: Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona. 
 

 
 

9.00 – 9.15 h   Recollida de la documentació 
 
9.15 h - 9.30 h   Benvinguda, presentació i desenvolupament de la jornada. 
 
9.30 h – 10.30 h  Treball sobre situacions pràctiques per a la notificació de les infeccions i 

l’estudi dels contactes. 
 

10.30 h - 11.30 h  Casos clínics i situacions a resoldre relacionats amb els mòduls de  
Diagnòstic de les ITS, el VIH i l’hepatitis C Diagnòstic VHC (part primera i 
segona). 
 

11.30 h – 12.00 h  Coffee break 
 

12.00 h - 13.00 h  Casos clínics i situacions a resoldre relacionats amb el maneig de les ITS 
causants de síndrome secretora.  

 

13.00 h – 14.00 h  Casos clínics i situacions a resoldre relacionats amb el maneig de les ITS 
causants d’úlcera genital. 

 

14.00 – 15.00 h  Dinar 
 
15.00 h – 16.30 h  Casos clínics i situacions relacionats amb la Infecció pel VIH. 

 

16.30 h – 17.30 h  Casos clínics i situacions relacionats amb l’hepatitis C. 
 

17.30 h – 18.30 h  Resum i conclusions de la jornada. 
 
18.30 – 19.00 h  Cloenda 

 

Patrocina 

 

 

 


