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Inscripció:
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Coordina:
Dr. Jordi Reina

 Unitat de Virologia. Servei de Microbiologia 
Docència Mèdica 

Hospital Universitari Son Espases

Acreditació
El Curs ha estat acreditat amb 1,4 crèdits per la

Comissió de Formació Continuada de les Illes Balears.

Col·laboren:



PROGRAMA

Dimarts, 9 de novembre

   16.00-17.00 h     

Es poden evitar les infeccions congènites amb una vacuna contra

el citomegalovirus (CMV)?

Dra. Ana López Machín

UniUnitat de Malales Infeccioses. Servei de Pediatria. HUSE

17.00-18.00 h

Podem eliminar el virus respiratori sincíc (VRS) vacunant les

embarassades i els infants?

Dr. Joaquín Dueñas

Unitat de Malales Infeccioses. Servei de Pediatria. HUSE

18.00-19.00 h

És necessària la És necessària la vacuna del rotavirus en el nostre país?

Dr. Diego de Soo

Servei de Pediatria. Clínica Rotger. Palma

Dimecres, 10 de novembre

16.00-17.00 h

Tenim una vacuna eficaç per prevenir l’herpes zòster en la població adulta?

Dra. Antonia Galmés

CooCoordinadora del Programa de Vacunes. CAIB

17.00-18.00 h

Hem de començar a vacunar la població infanl contra la grip?

Dr. Edelmiro Vergés

Pediatre. CS. El Raiguer. SOPEBA

18.00-19.00

Què ens espera en el futur amb les vacunes contra el SARS-CoV-2?

JoJordi Reina

Servei de Microbiologia. HUSE

 

Objecus
Actualitzar els coneixements sobre les vacunes bacterianes i víriques en el context de les noves 

presentacions farmacològiques, dels mecanismes d’acció i de les indicacions.

Revisar els calendaris vacunals que hi ha actualment i establir pautes i noves indicacions per a les 

noves vacunes.

Conscienciar els diConscienciar els diferents àmbits de la salut pública i privada de la necessitat d’implantar, con-

trolar i avaluar l’aplicació dels programes vacunals.

Analitzar les caracterísques essencials de les noves vacunes i la seva aplicabilitat en la preven-

ció de les malales infeccioses.

Adreçat a:
Totes les persones (metges, farmacèucs, infermers, tècnics) que esguin especialment interes-

sades en els programes vacunals, i a qualsevol persona que treballi en els camps de l’epidemiolo-

gia o de la medicina prevenva, en el control de riscos laborals i que tengui responsabilitats 

sobre cobertures vacunals.

Aquest Curs també s’adreça als residents de les diferents especialitats mèdiques en un intent de 

completar la seva formació transversal sobre el tema de les vacunes.

 Requisits per a l’acreditació:
1.- Assistència al Curs: 80%

2.- Avaluació final: aprovació 80%

S’exigirà la firma diària com a sistema de control assistencial i es lliurarà un full d’avaluació edu-

cava al final de cada jornada, el qual s’haurà d’entregar amb les preguntes contestades.


