Maneig de les Infeccions de transmissió
sexual a l’Atenció Primària
Videoconferència en directe: 9 i 16 de maig 2018 de 14h a 15.15h
En diferit : disponible a la web fins el 15 de gener del 2019

Objectius
Objectiu general
En els darrers anys, s’ha observat un canvi en la tendència decreixent que les infeccions de
transmissió sexual (ITS) havien presentat en els països desenvolupats. A Catalunya, s’ha
observat un augment sostingut de la incidència d’algunes ITS des de l’any 2001. Les
conseqüències de l’augment de les ITS sobre la salut de les persones són prou importants per
justificar una intervenció més activa i eficient des dels serveis sanitaris, per tal de diagnosticar i
tractar al més aviat possible aquestes infeccions i posar en marxa estratègies de prevenció
primària i secundària que puguin frenar la seva expansió. D’altra banda, se sap que la
prevenció i el control de les ITS constitueix una de les estratègies més eficaces per a la
prevenció de la infecció causada pel virus de la immunodeficiència humana (VIH). Els
professionals sanitaris dels Equips d’Atenció Primària (EAP) tenen un paper fonamental a
l’hora de posar en marxa i aplicar les estratègies de prevenció i control d’aquestes infeccions.
L’actualització dels coneixements dels professionals dels EAP sobre l’abordatge i el maneig de
les ITS és un dels elements clau per potenciar la seva participació activa en la prevenció i el
control d’aquestes infeccions.
Objectius específics
Capacitar als professionals sanitaris dels EAP i Comunitària en el maneig global (detecció,
diagnòstic i tractament de les ITS), millorant-ne el seu nivell de resolució, fent un ús adequat
dels medicaments tenint en compte criteris d’eficàcia, seguretat, eficiència i sostenibilitat de la
prestació sanitària.

Contingut i durada
1º Part . De 14-15h el 09/05/2018
• Situació epidemiològica actual de les ITS/VIH a Catalunya; sistemes
de Vigilància epidemiològica.
• Síndrome secretora uretral (gonococ, clamídia i altres gèrmens)
• Berrugues i condilomes veneris
2º Part De 14-15h el dia 16/05/2018
• Lesió ulcerada genital : Herpes genital, sífilis (maneig clínic, serològic i preventiu) i
limfogranuloma veneri
• Cribratges que cal fer davant una ITS
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Després de les sessions hi haurà 15 min per preguntes i respostes en
directe.
Durada: 4 hores ( contempla el visionat de les videoconferències , el temps d'estudi, la
resolució de dubtes i realització de l’examen ).

Metodologia
Es farà dues sessions per videoconferència de 1 h de durada cadascuna, i posteriors 15 min per
preguntes i respostes en directe.
Per obtenir l’acreditació, cal fer la inscripció individual, i realitzar l’examen on line (5 preguntes
tipus test) i superar-lo.

Equip Docent
Coordinador/a: Dra. Mariam de la Poza Abad
Membre del Grup d’ ITS de la CAMFIC

Dirigit a
Als professionals de la salut (metges, infermers, farmacòlegs i farmacèutics) d’atenció primària
i dels centres sociosanitaris, així com als farmacèutics de les oficines de farmàcia, de tot el
territori català.

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