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VI Jornada d’Actualització en Vacunes per a l’Atenció Primària 
 
METGES DE FAMÍLIA ES POSEN AL DIA EN NOVES VACUNES COM 
L’ANTI VIRUS DEL PAPIL.LOMA HUMÀ O LA DE L’HERPES ZÒSTER 
 
 
L’aparició de noves vacunes (incloses o no al calendari vacunal) o els brots de malalties 
gairebé oblidades (com el xarampió) obliguen als metges de família a tenir els seus 
coneixements en malalties infeccioses i vacunes permanentment al dia. El proper 29 
d’octubre, uns 80 metges de família (també metges generals i personal d’infermeria) 
participaran en la VI Jornada-Taller d’Actualització en Vacunes per a l’Atenció 
Primària, que organitza la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFiC).  
 
Els 4 temes d’actualitat que s’han escollit enguany porten els títols de “Una vacuna per 
a la prevenció del càncer”, “Xarampió, galteres! Però no havien desaparegut?”, 
“No news, good news? Podem aplicar-lo per a la grip aviar?” i “Noves vacunes: 
rotavirus, herpes zòster”.  
 
El primer ítem aborda l’actualitat sobre la vacuna anti-virus del papil·loma humà, que 
recentment ha sortit a la venda en Espanya, i que s’inclourà abans de 2010 en el 
calendari vacunal sistemàtic a tot l’Estat. Aquest virus és el responsable d’una infecció 
de transmissió sexual sense la qual no es desenvolupa el càncer de coll uterí. A la 
Jornada es parlarà sobre l’aplicació d’aquesta vacuna, les seves característiques i les 
diferències i similituds entre les dues marques que s’han aprovat a Espanya. 
 
Un altre punt estudiarà el brot de xarampió que ha hagut a Catalunya entre els anys 
2006/2007, les seves causes i les seves possibles solucions. Com recorda la Dra. Maria 
Lluïsa Morató, responsable de la Jornada, “la població jove, inclosos molts metges que 
també ho són, no ha vist mai un cas de xarampió o galteres, malalties que, en el nostre 
entorn, es donaven per eradicades, d’aquí l’interès de parlar-ne”. 
 
Quant a la grip aviària, es recorda que “malauradament, que aquesta grip ja no acapari 
els titulars de fa dos anys, no vol dir que el risc de pandèmia hagi desaparegut; a més, 
els plans de preparació per a la seva possible arribada esdevenen una bona oportunitat 
per millorar els nostres coneixements i els circuits d’emergències de l’AP”, continua la 
Dra. Morató. 
 
Per últim, s’informarà als assistents en quins casos s’han de recomanar vacunes de 
recent aparició, com és el cas de la vacuna del rotavirus o la de l’herpes zòster. A més 
d’aquestes quatre actualitzacions, la Jornada inclourà el comentari de quatre casos 
clínics, relacionats amb la vacunació dels sanitaris, vacunes per a viatgers, i la 
vacunació de les dones embarassades. 
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VI Jornada-Taller d’Actualització en Vacunes per a l’Atenció Primària. 
Dilluns 29 d’octubre, de 9 a 13 hores (edició matí) i de 16 a 20 hores (edició tarda). 
Aula de CAMFiC. 
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