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Prerequisits

No existeixen prerequisits per cursar aquest mòdul. Malgrat això, per garantir el bon seguiment de la matèria
per part de l'alumne i l'assoliment dels resultats d'aprenentatge plantejats, es recomana que l'alumne tingui
uns coneixements previs bàsics sobre tècniques emprades en Biomedicina i la recerca associada car moltes
d'elles apareixeran al llarg del desenvolupament del seu contingut i es donaran per conegudes. En particular
conèixer els principis, mètodes i aplicacions de la bioestadística, així com les bases anatomo-fisiològiques del
cos humà i els principis generals de la producció de malaltia

D'altra banda, en un disciplina científica com les Ciències Biomèdiques és freqüent utilitzar fonts d'informació,
normatives i directrius internacionals, en anglès. És per tant recomanable que els estudiants tinguin uns
coneixements bàsics d'aquest idioma.

Objectius i contextualització

L'assignatura consta de dos mòduls ben definits: a) epidemiologia i salut pública (4 crèdits) i b) bioètica (2
crèdits). El primer mòdul es dóna a les UUDD de Can Ruti, Sant Pau i Vall d'Hebró, concentrant-se l'activitat
dirigida en una sóla UUDD de forma rotativa cada any. El segon es dóna al campus de Bellaterra.

 té com a propòsits aprofundir en el coneixement dels aspectesEl mòdul d'Epidemiologia i Salut Pública
metodològics i d'anàlisi, així com en conèixer els determinants de la salut i de les intervencions preventives.

L'epidemiologia és la ciència que estudia la distribució i elsdeterminants de les malalties en la població. La
finalitat del programa és comprendre els fonaments del raonament epidemiològic, saber aplicar la
metodologia epidemiològica als problemes de la salut pública, de la medicina clínica i comunitària, i a la
recerca, així com entendre la salut i la malaltia com el resultat de processos biològics, socials i culturals. Els
seus objectius principals són: observar, definir i quantificar els problemes de salut de la comunitat, conèixer
les causes de les malalties, explicar els patrons locals de la malaltia, descriure la història natural de la
malaltia, dissenyar i avaluar mesures d'actuació per reduir la càrrega dels problemes de salut, i valorar les
evidències (etiològiques, preventives i terapèutiques) dels problemes de salut. Els objectius d'aquesta part
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1.  

de l'assignatura es centren en l'adquisició de competències i habilitats sobre les mesures i els dissenys
epidemiològics, i en l'aprenentatge del raonament científic i epidemiològic (mitjançant exercicis de lectura
crítica d'articles científics, i el plantejament i la resolució de problemes clínics, de recerca i de salut pública).

La part de Salut Pública de l'assignatura revisa els aspectes més actuals relacionats amb la prevenció de la
malaltia en la societat moderna. En particular, el manteniment i promoció de la salut dels individus, requereix
tant el funcionament dels programes de Salut Pública id'assistència sanitària, com la labor diària dels
professionals sanitaris en el desplegament de les activitats preventives i de promoció de la salut. La notable
longevitat de la població, l'elevada prevalença de les malalties cròniques, i la persistència de les malalties
transmissibles, requereixen una activitat continuada enaccions preventives, immunitzacions, cribratges,
educació sanitària i consells preventius.

Durant els curs es revisarà l'aplicació del mètode epidemiològic en la recerca aplicada en l'àmbit de la Salut
Pública i en acabar l'estudiant haurà de conèixer els àmbits d'aplicació de la investigació epidemiològica, així
com haver adquirir les habilitats bàsiques per fer una crítica d'una publicació científica i integrar-se en un
equip multidisciplinari per donar suport a projectesde recerca biomèdica.

Els dos blocs distribuitius incorporen:

Blocs distributius. Epidemiologia.

Demografia sanitària.

Mètode epidemiològic.

Principals dissenys epidemiològics.

Introducció a l'anàlisi de les dades en epidemiologia.

Medicina basada en l'evidència

Epidemiologia aplicada

Blocs distributius. Salut Pública

Introducció a la Medicina Preventiva i Salut Pública.

Protecció de la salut: Salut Ambiental i Seguretat Alimentària.

Problemes de salut i actuacions preventives específiques en les malalties transmissibles.

Problemes de salut i actuacions preventives específiques en les malalties cròniques.

Promoció de la salut.

Sistema sanitari. Gestió i avaluació sanitària.

Salut internacional

 té un caràcter complementari dins la titulació i amb ella es pretén que l'alumneEl mòdul de Bioètica
adquireixi coneixements sobreels aspectes ètics i legals relacionats amb les Ciències Biomèdiques i amb la
recerca associada.

Els objectius formatius són que l'estudiant, en finalitzar l'assignatura, sigui capaç de:

Aplicar els coneixements adquirits en la planificació i implementació de projectes de recerca,
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desenvolupament i innovació en un laboratori d'investigació biomèdica, un laboratori d'un
departament clínic i en la indústria biomèdica.
Aplicar els principis bàsics inspiradorsde laBioètica en el disseny dels experiments relacionats amb la
Biomedicina.
Aplicar la legislació vigent en la investigació Biomèdica acord amb els principis bioètics.
Demostrar que posseeix una visió integrada d'un procés de R + D + I, des del descobriment del
coneixement bàsic, el desenvolupament d'aplicacions i la introducció en el mercat i aplicar els
principals conceptes d'organització i gestió en un procés biotecnològic.
Llegir i criticar articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina,i ser capaç
d'avaluar i triar les descripcions metodològiques adequades per al treball de laboratori biomèdic.
Comprendre i criticar articles científics relatius a la biomedicina i la societat
Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre els seus punts de
vista i cooperar de manera constructiva.
Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.
Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació
Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació a nivell de
postgrau
Actuar respectant els aspectes ètics i legals de la investigació i de les activitats professionals
Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional

El mòdul de Bioètica té un caràcter complementari dins la titulació i amb ella es pretén que l'alumne
adquireixi coneixements sobre els aspectes ètics i legals relacionats amb les Ciències Biomèdiques i amb la
recerca associada.

Els objectius formatius són que l'estudiant, en finalitzar l'assignatura, sigui capaç de:

Aplicar els coneixements adquirits en la planificació i implementació de projectes de recerca,
desenvolupamenti innovació en un laboratori d'investigació biomèdica, un laboratori d'un departament
clínic i en la indústria biomèdica
Aplicar els principis bàsics inspiradors de la Bioètica en el disseny dels experiments relacionats amb
la Biomedicina
Aplicar la legislació vigent en la investigació Biomèdica acord amb els principis bioètics
Demostrar que posseeix una visió integrada d'un procés de R + D + I, des del descobriment del
coneixement bàsic, el desenvolupament d'aplicacions ila introducció en el mercat i aplicar els
principals conceptes d'organització i gestió en un procés biotecnològic
Llegir i criticar articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina, i ser capaç
d'avaluar i triar les descripcions metodològiques adequades per al treball de laboratori biomèdic
Comprendre i criticar articles científics relatius a la biomedicina i la societa
Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre els seus punts de
vista i cooperar de manera constructiva
Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural
Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigaci
Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació a nivell de
postgra
Actuar respectant els aspectes ètics i legals de la investigació i de les activitats professional
Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativita
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom
Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacion
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional
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Competències i resultats d'aprenentatge

1486:E06 - Aplicar els coneixements adquirits en la planificació i la implementació de projectes de
recerca, desenvolupament i innovació en un laboratori de recerca biomèdica, en un laboratori d'un
departament clínic o en la indústria biomèdica.

1486:E06.03 - Aplicar els principis bàsics inspiradors de la bioètica en el disseny dels experiments
relacionats amb la biomedicina.

1486:E06.04 - Aplicar la legislació vigent en la investigació biomèdica d'acord amb els principis
bioètics.

1486:E08 - Llegir i criticar articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina, i ser
capaç d'avaluar i escollir les descripcions metodològiques adequades per al treball de laboratori
biomèdic.

1486:E08.04 - Comprendre i criticar articles científics relatius a la biomedicina i la societat.

1486:G01 - Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera
efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

1486:G01.00 - Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera
efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

1486:G02 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1486:G02.00 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1486:G03 - Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions. 

1486:G03.00 - Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

1486:G04 - Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
1486:G04.00 - Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

1486:T01 - Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els
punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

1486:T01.00 - Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els
punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

1486:T02 - Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.

1486:T02.00 - Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.

1486:T03 - Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació.

1486:T03.00 - Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació.

1486:T04 - Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació
en el nivell de postgrau.

1486:T04.00 - Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació
en el nivell de postgrau.

1486:T05 - Actuar respectant els aspectes ètics i legals de la investigació i de les activitats
professionals.

1486:T05.00 - Actuar respectant els aspectes ètics i legals de la investigació i de les activitats
professionals.

1486:T06 - Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.

1486:T06.00 - Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.

Continguts

:Mòdul d'Epidemiologia i Salut Pública

Medicina Preventiva i Salut Pública: principis. Influència dels factors ambientals en la salut: protecció de la
salut. Influència dels factors personals i socials en la salut: promoció de la salut. Problemes de salut i
actuacions específiques de les malalties transmissibles i cròniques. Sistema sanitari. Gestió i avaluació de
les intervencions sanitàries. Salut internacional.
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ACTIVITATS DIRIGIDES. CLASSES (1h)

EPIDEMIOLOGIA Bases de la Medicina Preventiva. Ambits d'aplicació en la Salut Pública.

Introducció al'epidemiologia i la salut pública. Ambits d'aplicació de la recerca epidemiològica

L'estudi de les poblacions. Demografia i indicadors sanitari

Dissenys epidemiològics. Estudis observacionals.

Dissenys epidemiològics. Estudis experimentals

Mesures de freqüència i d'associació

Precisió i validesa. Biaixos

Confusió i interacció

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA

Educació sanitària i promoció de la salut.

Sistemes d'informació en Salut Pública.

Tipus i bases metodològiques del cribratge.

Els determinants ambientals de la salut.

Estils de vida i salut.

Prevenció i control de les malalties transmissibles.

Salut sexual i reproductiva.

Malalties immunoprevenibles. Vacunacions preventives

Medicina del viatger.

Prevenció icontrol de les malalties cardio-vasculars

Prevenció i control del càncer

Salut global.

ACTIVITATS DIRIGIDES. SEMINARIS (1h)

El protocol de recerca.
Métodes bàsics d'inferència estadística.
Taules de vida i anàlisi de supervivència.
Estratificació i estandardització.
L'anàlisi de regressió múltiple.
El dissenyde qüestionaris.
La Medicina Basada enl'Evidència.
Gestió sanitària. Planificació i organització sanitària.
La qualitat assistencial. Mesura i avaluació.
El risc biològic en el personal sanitari

ACTIVITATS DIRIGIDES. EXERCICIS DIRIGITS (1h + treball autònom)

Disseny i avaluació d'un estudi d'intervenció.
Avaluació de les proves diagnòstiques.
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Estudi d'un brot detoxico-infecció alimentària.
Anàlisi de dades amb SPSS
Lectura crítica d'un article científic

ACTIVITATS SUPERVISADES. LECTURES CRÍTIQUES

(treball autònom i espai virtual per grups de 5)

Lectura crítica d'un article/protocol de recerca.
Lectura crítica d'un article/protocol de recerca.
Lectura crítica d'un article/protocol de recerca.
Lectura crítica d'un article/protocol de recerca.
Lectura crítica d'un article/protocol de recerca.

Mòdul de Bioètica

Part I. Principis de Bioètica

Definició de Bioètica

En el pla de la naturalesa
En el pla de les persones
En el pla social

Principis bàsics en Bioètica

Autonomia
Beneficència
No maleficència
Justícia

Altres principis rellevants en Bioètica

Principi de precaució/cautela
Principi de proporcionalitat
Principi de no discriminació
Respecte a la dignitat
Respecte a la llibertat idividual
Respecte a la llibertat d'investigació
Respecte a la intimitat i laconfidencialitat
Respecte al dret a la informació
Principi de gratuïtat en la donació
Principi de traçabilitat i seguretat

Documents rellevants en Bioètica

El jurament hipocràtic
El Codi de Nuremberg
La declaració d'Helsinki
L'informe de Belmont
El Conveni d'Oviedo
La Declaració de la UNESCO
L'informe del CIOMS

Part II. L'ètica en la recerca
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Els principis ètics en la pràctica científica

El principi de la llibertaten la recerca
El principi de la transparència: avaluació i control
El principi del dreta la informació

Obligacions dels investigadors

Amb els subjectesd'estudi
Amb la societat
Amb els promotors
Amb altres investigadors

Els Codis de Bones Pràctiques en la Recerca

Principis ètics de la recerca en Biomedicina

Part III. El disseny ètic de l'experimentació

L'experimentació amb animals

Aspectes ètics de la recerca en animals

L'status moral dels animals
Utilitaristes
La teoria del dret natural
Principis ètics: les 3R

Aspectes legals de la utilització d'animals d'experimentació.

L'experimentació amb éssers humans

Principis ètics

Els subjectes
Voluntaris sans: el consentiment informat
Pacients
La recerca en individus incapaços de consentir: disminuïts psíquics, disminuïts cognitius i infants.
Un cas especial: la recerca en embrions

Aspectes legals de recerca en éssers humans, embrions i cèl·lules reproductives.

Part IV El Comitès d'Ètica

Atribucions

Paper del CER previ a l'inici de la recerca
Paper del CER durant la recerca
Paper del CER després de la recerca

Composició

President
Secretari

Confidencialitat
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TIPUS
D'ACTIVITAT

ACTIVITAT MÉTODE HORES

Dirigides

30% = 30 h Classes teòriques (1h) Classes magistrals amb suport TC, material escrit i

debat

20

Seminaris (1h) Resolució de problemes i cassos pràctics 10

Supervisades

20% = 20 h Seminaris de discussió (2h) Presentació i resolució de problemes en grup. 10

Seminaris pràctics (2h) Anàlisi i discussió d'articles científics publicats. Debat. 10

Autònomes

50% =50 h Lectura comprensiva de

textos

Estudi personal 40

Lectura crítica d'articles Lectura personal i en grup 10

Aspectes a considerar en les propostes

Mecanismes de decisió

Metodologia

L'assignatura es base en activitats docents en col.laboració amb el professorat i amb el treball propi de
l'alumne, tant individual com en grup.

Módul d'Epidemiologia i Salut Pública:

Les activitats dirigides constan de les classes teòriques on el professor revisarà un tema previament
calendaritzat i els seminaris on s'analitzaran temes de contingut analític més important i es demenarà la
partcipació activa de l'alumne per resoldre questions i exercicis durant la classe. Per ales activitat dirigides es
donarà informació durant la classe o prèviament ala mateixa.

Les activitats superviades seran tutelades pel professor, però els alumnes en portaran el lideratge. S'en faran
de dos tipus, els seminaris pràctics on es resoldran casos pràctics i exercicis que previament s'hauran
distribuit iels comentaris a articles científics, també distribuits previament. En ambdos casos es podran fer
grups de treball dels alumnes per tratar parts específiques dels treballs.

TIPUS D'ACTIVITAT ACTIVITAT HORES

Dirigides

Classes teòriques 12

Supervisades

Seminaris 2
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Autònomes

Anàlisi dels casos: Discussió grupal 10

Anàlisi dels casos: Elaboració dels treballs de discussió 2

Estudi individual 24

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classes teòriques 35 1.4 1486:E06.03 , 1486:E08.04 , 1486:G01.00 , 1486:T06.00 ,

1486:T03.00

seminaris 10 0.4 1486:E06.03 , 1486:T01.00 , 1486:T06.00 , 1486:T03.00 ,

1486:G04.00 , 1486:E08.04 , 1486:G01.00 , 1486:G03.00 ,

1486:G02.00

Tipus: Supervisades

seminaris de disussió 10 0.4 1486:E06.03 , 1486:T06.00 , 1486:T03.00 , 1486:T02.00 ,

1486:G04.00 , 1486:G01.00 , 1486:E08.04 , 1486:E06.04

seminaris pràctics 20 0.8 1486:E08.04 , 1486:G02.00 , 1486:G03.00 , 1486:T01.00 ,

1486:T04.00 , 1486:T02.00 , 1486:G04.00 , 1486:G01.00

Tipus: Autònomes

lectura comprenssiva de

textos i crítica d'articles

57.5 2.3

Avaluació

:Módul d'Epidemiologia i Salut Pública

Avaluació dels coneixements teòrics: 80% de la qualificació total L'examen teòric consta de 80
preguntes tipus test amb 5 respostes possibles i una de certa. La puntuació màxima és un 10. Cada
pregunta encertada val 1 punt i les respostes equivocades resten 0,25 punts. S'aprova amb el
nombre d'encerts i errors què corresponguin a una puntuació numèrica de 5 o més. UN 20% de
l'examen versarà sobre els continguts de les activitats supervisades.
Avaluació dels exercicis específics que es lliurin en els seminaris i la discussió de articles científics
(20% de la qualificació total)
Qualificació final. Suma ponderada dels exercicis específics dels seminaris (10%), presentació i
discussió de articles científics (10%) i la dels coneixements teòrics (80%)
Expressió: Nota numèrica amb un decimal, de 0 a10. Qualificació qualitativa: suspens, aprovat,
notable, excel·lent, MH
Sistema de revisió d'exàmens. La revisió dels exàmens esfarà de forma individual amb l'alumne,
prèvia sol·licitud per escrit en els terminis establerts.

:Módul de bioètica

El pes relatiu de cadascuna d'aquestes activitats d'avaluació serà:
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L'avaluació del mòdul, que serà una avaluació continuada al llarg del semestre, constarà de les següents
activitats d'avaluació:

1. Prova dels continguts de teoria (avaluació individual): Al llarg del semestre es realitzarà una prova parcials
escrites sobre els continguts teòrics de l'assignatura, que els alumnes hauranderespondre de manera
individual. Hi haurà un model d'aquestes proves al Campus Virtual de l'assignatura. Aquestes proves
constaran d'una sèrie de preguntes objectives i semiobjectives sobre els corresponents temes del programa
de teoria. Les preguntes objectives seran generalment preguntes amb resposta d'opció múltiple. Les
preguntes semiobjectives seran preguntes de resposta curta, però en les que caldrà que l'alumne construeixi
la seva resposta i la raoni.

2. Avaluació dels comentaris als casos proposats (avaluació grupal): S'avaluaran els dos treballs presentats
per cada grup. Es tindrà en consideració el compliment dels terminis d'entrega, de forma que no seran vàlids
els treball presentats posteriorment a la discussió dels casos enels seminaris.

3. Avaluació de la discussió pública dels casos. Seminaris (avaluació grupal): S'avaluaran els dos treballs
presentats per cada grup reelaborats després de la discussió dels cassos en els seminaris. Es tindrà en
consideració el compliment dels terminis d'entrega.

4. Avaluació de la discussió pública dels casos. Seminaris (avaluació individual): S'avaluarà de forma
individualitzada lesintervencions més brillants que tinguin lloc durant la discussió pública dels cassos, així
com les actituds de passivitat per part dels alumnes durant aquesta activitat.

Prova de continguts de teoria:

Test objectiu: 30%

Test semiobjectiu: 30%

Avaluació dels comentaris dels
casos: 20%

Avaluació de la discussió
pública dels casos. Seminaris (avaluació grupal):
20%

Avaluació de la discussió
pública dels casos. Seminaris (avaluació individual):
+ - 10%

L'objectiu d'aquestes proves és
avaluar no tant sols que els alumnes hagin adquirit els
coneixements conceptuals del mòdul sinó, més
important, que els hagin comprés i els sàpiguen
integrar i relacionar entre
sí.

D'altra banda, també es
valorarà que els alumnes utilitzin la terminologia adequada
en tractar les qüestions plantejades durant
l'avaluació, així com la capacitat de treballar en
grup i d'argumentar i discutir de forma crítica i racional
els temes tractats.

Per tal

Principis d'epidemiologia, salut pública i bioètica   2011 - 2012

10



de superar l'assignatura els estudiants hauran d'obtenir una
qualificació global igual o superior a 5 punts per al total
de proves d'avaluació del
mòdul.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

examen

teòrico-pràctic

80

%

2.5 0.1 1486:E06.03 , 1486:E06.04 , 1486:E08.04 , 1486:T03.00 , 1486:T06.00

, 1486:T02.00

exercicis específics

associats als

seminaris

20

%

15 0.6 1486:E06.04 , 1486:T02.00 , 1486:T06.00 , 1486:T05.00 , 1486:T04.00

, 1486:T03.00 , 1486:T01.00 , 1486:E08.04 , 1486:G02.00 ,

1486:G03.00 , 1486:G04.00 , 1486:G01.00
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