
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA DEL CURS  
 

 
 

 

Situació actual 

L’evolució de la infecció per VIH ha presentat canvis rellevants en els 

darrers anys amb una disminució important dels casos que 
evolucionen a sida, però les dades epidemiològiques també ens diuen 

que, malgrat els avenços en prevenció i tractament, el nombre de 
nous casos a Catalunya és manté estable. Aproximadament es 

notifiquen uns 700 casos anuals. 

No només no disminueix l’aparició de nous casos d’infecció 

per VIH sinó que al voltant d’un 40% es diagnostiquen 
tardanament. Aquests fets són fonamentals per entendre la situació 

actual de l’epidèmia. Més encara quan aquests casos no diagnosticats 
poden ser responsables d’un 50% de les noves infeccions. 

L’Atenció Primària ha de jugar un paper central per la seva 

proximitat a la població, per la seva accessibilitat -i continu 
assistencial-, per la seva experiència en prevenció i educació sanitària 

així com en atenció a la cronicitat. 

Objectiu general 

  Capacitar el professional d’Atenció Primària en el 
diagnòstic precoç de la infecció pel VIH. 

Objectius docents 

  Conèixer l’estat de la infecció a Catalunya. 
  Reflexionar sobre la importància del diagnòstic precoç de la 

malaltia. 

  Conèixer quines són les poblacions vulnerables.  
  Conèixer els mecanismes de transmissió de la infecció pel VIH. 



  Conèixer la relació existent entre el VIH i altres ITS. 

  Conèixer la relació existent entre el VIH i el consum de 
substàncies addictives. 

  Adquirir habilitats per ajudar a disminuir el risc d’infecció per 

via sexual. 
  Adquirir habilitats per ajudar a disminuir el risc d’infecció pel 

consum de drogues. 
  Conèixer com es transmet i com no es transmet el VIH. 

  Conèixer les indicacions de la serologia VIH. 
  Conèixer quines són les proves diagnòstiques d’us comú a 

l’Atenció Primària. 
  Adquirir habilitats de com demanar la prova i com donar el 

resultat. 
  Adquirir habilitats sobre educació sanitària en relació al VIH. 

  Conèixer quin és el paper de l’Atenció Primària quant a l’atenció 
de les persones infectades pel VIH. 

Adreçat a 

  Metges i infermeres d’Atenció Primària. 

Metodologia 

  Curs teòric i pràctic, completament a distància, amb una 
durada aproximada de 40 hores. Comprèn exercicis 
formatius no valoratius, lectures suggerides, material 

audiovisual divers i una prova final de nivell per assolir 
l’acreditació. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


