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1a Jornada d’Actualització
en Infeccions de Transmissió Sexual

ITS



1a Jornada d’Actualització en ITS

Des de fa 10 anys, a la Gerència Territorial de Barcelona (GTBCN) de l’Institut Català de la Salut 

(ICS) treballem per ser més resolutius en l’atenció de les infeccions de transmissió sexual (ITS), tant 

des del punt de vista preventiu com en el maneig clínic. Amb aquest �, s’ofereix una amplia cartera 

de serveis amb una gran cobertura de la població amb circuits de coordinació interns i entre nivells 

assistencials, així com també amb entitats i dispositius comunitaris. L’atenció primària té un paper 

clau en el control de les ITS i, per això en els últims anys, hem posat el focus en la millora del 

diagnòstic, el registre i la noti�cació de nous casos mitjançant el subprocés d’ITS que s’emmarca en 

el Procés de promoció de la salut.

 

Ara, per donar resposta a aquelles qüestions que els professionals de medicina i infermeria de 

família i comunitària es troben en la pràctica assistencial, hem organitzat la 1a Jornada 

d’Actualització en ITS de la GTBCN, un espai d'actualització i intercanvi de coneixement cientí�c.

ITS



Arribada

Inauguració 
Rafael Ruiz, gerent 
Belén Enfedaque, directora assistencial 

El pacient amb infecció pel VIH, un 
pacient crònic per a l’atenció primària
David López Heras, metge de família i 
comunitària i referent de VIH de l’EAP 
Universitat
Celia Blázquez, infermera de família i 
comunitària de l’EAP El Clot

Taula rodona: cinc experiències
Modera: Susana Muñoz, metgessa de 
família i comunitària de l’EAP Raval Sud i 
referent d’ITS

ITS als CUAP
Alba Canalda, metgessa del CUAP Sant 
Martí 
Álvaro Palomino, infermer de família i 
comunitària del CUAP Sant Martí i 
referent d’ITS

ITS i joves
Judit Pelgrí, llevadora de l’ASSIR 
Esquerra del CAP Numància i de Tarda 
Jove

PROGRAMA ITS
8.30 h

9 h

9.20 h

10 h

Chemsex
Josep Llaona, metge de família i 
comunitària del EAP Sant Antoni i referent 
d’ITS 

Infeccions que poden ser de transmissió 
sexual
David Garcia, metge de família i 
comunitària de l’EAP Raval Nord i referent 
d’ITS 

Estratègies per a la reducció de riscos, 
Safer sex
Aline Ortiz, metgessa de família i 
comunitària de l’EAP El Carmel i sexòloga

Debat

Cafè i visita a l’exposició de pòsters

Update ITS i punts clau
M. Jesús Barberà, metgessa internista i 
coordinadora de la Unitat d’ITS 
Drassanes-Vall d’Hebron

Premis als dos millors pòsters i 
exposició oral dels guanyadors

Clausura de la jornada

11.30 h

12 h

13 h

13.45 h

14.15 h



COMITÈS ITS

Comitè cientí�c de la GTBCN
Mireia Alberny, responsable d’ITS/VIH 

Carme Roca, metgessa de família i 

comunitària de l’EAP El Clot i referent d’ITS

Ester Amado, responsable de l’Àrea de Suport 

al Medicament i Servei de Farmàcia 

José Luis del Val, responsable de la Unitat 

d’Avaluació, Sistemes d’Informació i Qualitat

Belén Enfedaque, directora assistencial 

Dolors Fernàndez, infermera de l’EAP El Clot i 

referent d’ITS 

Xavier Mundet, responsable de la Àrea de 

Docència, Formació i Recerca 

Susana Muñoz, metgessa de família i 

comunitària de l’EAP Raval Sud i referent d’ITS

Jordina Munrós, ginecòloga de l’EAP La Mina 

i referent d’ITS

Álvaro Palomino, infermer del CUAP Sant 

Martí i referent d’ITS

Antònia Raya, infermera de l’EAP Raval Nord i 

referent d’ITS

Comitè organitzador de la GTBCN
Mireia Alberny, responsable d’ITS/VIH

Carme Roca, metgessa de família i comunitària 

de l’EAP El Clot i referent d’ITS

Enriqueta Borràs, responsable de l’Àrea 

d’Infermeria

Ester Botella, secretària de la gerència

Marta Carrasco, responsable d'Atenció a la 

Ciutadania i Participació

Lourdes Gonzàlez, secretària de la gerència

Gustavo Losada, director de l’EAP La Sagrera

Cristina Martínez, responsable de l’Atenció a la 

Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de 

Barcelona

Rafael Ruiz, gerent
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