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Primer quadrimestre. Assignatura troncal, 3 crèdits teòrics i 1,5

crèdits pràctics.

Objectius:

Es pretén que l’alumne integri els conceptes bàsics de la Salut Pública

en el desenvolupament de la seva professió. Com a objectius

específics hi ha:

· Entendre la salut pública com una disciplina que vetlla per la salut

de la població de manera positiva i integral.

· Conèixer les eines bàsiques d’estudi epidemiològic dels fenòmens de

salut en la població.

· Adquirir els coneixements bàsics de prevenció.

· Conèixer les bases de l’educació sanitària i de la promoció de la

salut en la població.

· Coneixer els aspectes de Salut Pública referents a grups de població

específics.

Metodologia:

Classes teóriques i discusió de casos.

Realització d’un treball de pràctiques obligatori.

Avaluació:

Examen tipus test de resposta tancada, amb 5 posibles opcions i una

correcta. Es descomptarà 0,25 punts per pregunta contestada

erróniament. Les preguntes en blanc no descompten. El treball de

pràctiques comptarà un 10% en la nota final.

Temari:

I. Conceptes generals i fonaments epidemiológics:

1. Concepte de salut i malaltia. La etiopatogenia de les malalties en

la població. Definició i objectius de Salut Pública. Branques de la

Salut Pública.

2. Legislació sanitària i Sistemes Nacionals de Salut.



3. Fonaments metodológics en Salut Pública. Definició

d’epidemiologia. Vigilància de la salut en la comunitat: tipus

d’estudis. Causalitat. Definició de risc.

4. Demografia. Fonts de dades demogràfiques.  Estructura i dinàmica

de les poblacions. Indicadors sanitaris.  Morbiditat i mortalitat.

5. Prevenció. Tipus de prevenció. Desenvolupament de programes de

prevenció en la comunitat.

II. Epidemiologia i prevenció de les malalties no

transmissibles

6. Epidemiologia general de les malalties cróniques. Factors de risc i

multicausalitat.

7. Epidemiologia i prevenció de la malaltia cardio-vascular.

8. Epidemiologia i prevenció de les malalties respiratóries cróniques.

9. Epidemiologia i prevenció del càncer.

10. Epidemiologia i prevenció de les malalties mentals.

11. Epidemiologia i prevenció dels accidents.

III. Epidemiologia i Prevenció de les malalties transmissibles

12. Epidemiologia general de les malalties transmissibles.

13. Bases generals de la prevenció de les malalties transmissibles.

Inmunització activa. Vacunacions sistemàtiques i no sistemàtiques.

14. Epidemiologia i prevenció de les malalties transmissibles de

més impacte a la nostra societat.

IV. Epidemiologia i Prevenció d’altres problemes de salut

pública

15. Drogodependéncies i consum excessiu d’alcohol

16. Tabac i salut

V. Prevenció dels problemes de salut específics de certs grups

de població

17. Epidemiologia i Medicina Preventiva dels problemes de salut

materno-infantil



18. Epidemiologia i Medicina Preventiva dels problemes de salut de

l’adolescent

19. Epidemiologia i Medicina Preventiva dels problemes de salut de

la gent gran

20. Epidemiologia i Medicina Preventiva dels problemes de salut en

l’entorn laboral
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