
 

 
 

3 de novembre de 2008 
 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) impartirà varis 
cursos de formació de formadors mitjançant un conveni amb el Departament de 
Salut 
 
METGES DE FAMÍLIA I INFERMERES ES FORMARAN PER PROMOURE EL DIAGNÒSTIC 
PRECOÇ DE LA INFECCIÓ PEL VIH ALS CENTRES DE SALUT 
 
Cinc vídeos representatius de situacions reals a la consulta d’atenció primària 
il·lustraran els tallers, que també tindran una part teòrica 
 
 
Tal i com recull el darrer informe sobre monitoratge del diagnòstic de la infecció pel VIH a 
Catalunya, el retard en diagnosticar els nous casos, tot i haver descendit, encara 
(dades del 2007) es dóna en un 31,7% de les ocasions. Per contribuir a millorar aquestes 
taxes, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), mitjançant 
un conveni amb el Departament de Salut, ha començat a impartir formació als 
professionals d’atenció primària per promoure el diagnòstic precoç de la infecció. 
 
Membres del Grup VIH-Sida de CAMFiC han dissenyat el programa formatiu i impartiran 
els sis tallers (un a Girona, un a Tarragona, un a Lleida i tres a Barcelona) de formació de 
formadors. Els alumnes d’aquests cursos esdevindran més tard docents per a 
altres professionals als seus propis Centres d’Atenció Primària (CAP). 
 
Aquests tallers per a formadors consten d’una part teòrica i una pràctica. A banda de 
diferent documentació, els alumnes visionaran varis vídeos que, prenent com a 
base cinc situacions reals a la consulta d’AP, escenifiquen com el professional de 
la salut pot enfocar la informació sobre el VIH i la Sida (transmetre informació 
rigorosa, desterrar falses creences, fomentar l’autocura...) i sobre la realització de la 
prova. Els vídeos han estat desenvolupats per membres del grup de Comunicació de 
CAMFiC. Aquestes dramatitzacions, juntament amb la formació teòrica, ajuden a treballar 
conceptes com garantir la confidencialitat, comunicar males notícies o abordar preguntes 
de caràcter personal.  
 
El primer taller, es va celebrar el passat dia 22 d’octubre, i el proper que se celebrarà 
serà dimecres 5 de novembre, també a Barcelona.   

Departament Premsa: Carme Becerra 93 301 17 77 ( De 9 a 15 hores) 
                                                           premsa@camfic.org 


