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Objectius 
 
Objectiu general  
 

Actualitzar els coneixements en Vacunologia del Adolescent i l’Adult, de rellevància pràctica en 
una consulta d’AP, mitjançant casos clínics interactius.  
 
Objectius específics  
 

Identificar els entrebancs a la vacunació activa en les consultes i llistar les eines per la seva 
aplicació en una consulta d’Atenció Primària. 
Adquirir 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. 

Contingut i durada 
 
• Velles glòries nous mals de caps...parotiditis.   

• Malalt crònic, no malalt oblidat!    

• Tractaments nous: més vacunes  ...  

• A quin grup pertany el malalt celíac? Crònic, immunodeprimit?  

Durada:  4 hores 
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Metodologia 
 
Es presenten els casos presenta que més sovint generen dubtes a les consultes i pretenen ser 
debatuts i analitzats entre assistents i professors. Es tracta d’una sessió molt pràctica en la qual 
farem un repàs dels principals temes candents actualment en vacunologia.  
En el casos clínics els participants hauran de respondre a les diferents preguntes escollint una o 
més opcions de les ofertes pels docents. 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. Els dubtes que sorgeixen es resolen a la vegada que es 
treballa el cas clínic.  
El material de la jornada i la bibliografia es donarà en format digital a la web de la CAMFIC. 
 

Equip Docent 
 

Coordinador/a:  Purificación Robles Raya 
 
Grup de treball Vacunes-Profilaxi 
 

Dirigit a 
  
Als metges i metgesses, infermers/res i altres professionals de la salut.  

Places: 100 
 

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