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Especialització

Infeccions de Transmissió Sexual i VIH
Les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) tenen efectes profunds en la salut sexual i reproductiva a tot el món i figuren entre les cinc
categories principals per les quals els adults cerquen atenció mèdica. A més, entre les ITS s’inclou el VIH/SIDA, que segueix sent un
gran problema sanitari i un dels principals reptes de la salut pública actual.
L’impacte d’aquestes infeccions és tan gran, que cada dia més d’un milió de persones contreuen una ITS, per la qual cosa s’estima que
uns 500 milions de persones contreuen alguna de les quatre ITS més comunes (clamidiosi, gonorrea, sífilis o tricomoniasis), que més
de 530 milions de persones són portadores de l’Herpes Virus Genital (HSV2) i que 290 milions de dones estan infectades amb el Virus
del Papil·loma Humà (VPH). Les xifres del VIH/SIDA són igualment alarmants, ja que cap al 2012 es calculava que uns 35,3 milions de
persones estaven infectades, i que en aquesta data el virus s’havia cobrat aproximadament 36 milions de vides a nivell mundial.
A més dels reptes que suposa el control d’aquestes infeccions, amb el desenvolupament constant de la recerca, calen professionals
especialitzats amb coneixements amplis i actuals, tant en l’àmbit clínic com en el de salut pública, que els permetin respondre als
reptes que suposa treballar a l’àrea de les ITS i el VIH.
Per tant, el curs d’especialització en el camp del VIH i les ITS respon a aquest repte, ja que és un programa interdisciplinari que
proporciona als estudiants els coneixements actuals i les habilitats pràctiques necessàries per treballar en aquesta àrea. A més de
proporcionar la formació i els conceptes relacionats amb la història natural de la infecció, la patogènesi, el tractament, el diagnòstic,
la prevenció i el control d’aquestes infeccions, ofereix conceptes aplicables per professionals de diferents disciplines de la salut i de les
ciències socials, que treballen o volen treballar en l’àmbit d’aquestes infeccions, i que es veuran enfrontats a la complexa interacció de
determinants biomèdics, socials, econòmics, polítics i geogràfics que influeixen en la transmissió d’aquestes infeccions.
El control d’aquestes epidèmies demana estratègies integrals en tots els sectors, amb professionals formats i que tinguin conceptes
actualitzats que incloguin el coneixement dels nous avenços científics, especialment relacionats amb les noves tecnologies, i l’avanç
de les diferents intervencions biomèdiques. Aquest programa proporciona un marc interdisciplinari i els fonaments per complir amb
aquest propòsit.

Objectius i competències
Els objectius d’aquest programa són:
• Proporcionar els conceptes bàsics relacionats amb
l’epidemiologia clínica, el diagnòstic i el tractament de les
ITS i el VIH/SIDA necessaris per a la pràctica professional.
• Descriure els aspectes conductuals i psicosocials associats
amb aquestes infeccions que són rellevants per al treball
comunitari.
• Oferir una actualització dels últims avanços en matèria de
diagnòstic, tractament i estratègies preventives.
Les competències d’aquest programa són:
• Valorar les dades epidemiològiques i la qualitat de les
fonts d’informació relacionades amb les ITS/VIH, amb
criteri expert.
• Dissenyar projectes de recerca relacionats amb les ITS i el
VIH.
• Conèixer els últims avanços en matèria d’estratègies
preventives biomèdiques i conductuals, nous tractaments
i últims mètodes diagnòstics.

•
•
•

Estar al dia del coneixement referent al desenvolupament
de noves tecnologies en l’àmbit dels tests diagnòstics.
Dissenyar, organitzar, planificar i avaluar programes de
prevenció amb orientació biomèdica i conductual.
Transmetre coneixement expert amb les últimes
actualitzacions en temes relacionats amb ITS i VIH/SIDA a
públics especialitzats i no especialitzats.

A qui va dirigit
•
•
•
•
•
•
•

Professionals de la salut.
Tècnics de laboratori.
Educadors.
Agents sanitaris.
Mediadors de la salut.
Epidemiòlegs.
Professionals de la salut pública en l’àmbit de les malalties
de transmissió sexual i VIH/SIDA.
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de Medicina de la Universitat de Girona. Dirigeix el programa
de doctorat de Bioinformàtica de la UOC, és la investigadora
principal del grup consolidat eHealth Lab i lidera la línia de
recerca Disseny i avaluació d’intervencions en eHealth de
l’eHealth Center de la UOC.
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Direcció científica
Dr. Jordi Casabona i Barberà
Metge epidemiòleg, va cursar els seus estudis de Medicina
a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i la seva
formació en salut pública a la Universitat de Texas, a Houston
(EUA). Actualment és el director científic del Centre d’Estudis
Epidemiològics sobre el VIH / SIDA / ITS de Catalunya
(CEEISCAT) associat a l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPC).

Coordinació científica
Juliana Reyes Urueña
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina
de la Pontifícia Universidad Javeriana. Especialista en
Medicina Preventiva i Salut Pública, Parc de Salut Mar -ASPBUniversitat Pompeu Fabra. Màster en Medicina Tropical i
Salut Internacional per la London School of Hygiene and
Tropical Medicine, màster en Salut Pública de la UAB-Pompeu
Fabra, diploma en Medicina Tropical i Salut Internacional
del Royal College of Physicians London. Actualment és
tècnica del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i
la SIDA de Catalunya (CEEISCAT) i investigadora del servei
d’epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

Vigilància epidemiològica, prevenció
i control de les ITS i el VIH

5

Clínica, tractament i diagnòstic
de laboratori de les ITS i el VIH

5
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