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Congrés, participació, formació.
Confiem en la nostra força
La particapació de la unitat docent UDACEBA al
congrés de la medicina de familia (semFYC) a
Barcelona ha estat un èxit. Tutors i residents
d’UDACEBA han fet part del comitè organitzador i
científic del congrés. Tutors i residents
d’UDACEBA han fet de ponents. Tutors i residents
d’UDACEBA han presentat treballs i els han
defensat. És una missió de la unitat docent formar
tant en aspectes clínics com en docència i
recerca.

N Nadal, V Uriach, A Férnandez, N Pérez, E
Cordero, N Chantada. EAP Dreta de l'EixampleCAP Roger de Flor
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Adequació en la sol·licitud
d’ecografia en l’estudi de la
malaltia renal crònica a l’atenció
primària
Estudi d'investigació presentat al 38è Congrés de
la semFYC a Barcelona. L’objectiu d'aquest estudi
és veure si en el nostre àmbit de treball s’apliquen
els criteris de sol·licitud d’ecografia en l’estudi de
la MRC.

Alicia Villanueva Hernández, Deborah E. Mendoza
Treviño, Nadejda Prepelita. EAP Vic Suc-CAP El
Remei

Núria Nadal Olivé i Violeta Uriach Timoneda,
residents de l’EAP Dreta de l’Eixample_CAP
Roger de Flor
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Dorsàlgia aguda amb clínica
neurològica

No, no era la fregona

Pacient de 54 anys amb antecedents d’asma
bronquial i autotransplantament de teixit esplènic a
la joventut arran d’un accident de trànsit amb
trencament de la melsa. Consulta al CAP per
dorsàlgia aguda de dos dies d’evolució, sense
traumatisme previ i amb empitjorament a la
mobilització.

Home de 19 anys, sense hàbits tòxics i sense
antecedents patològics d'interès, que consulta de
manera urgent al nostre centre d’atenció primaria
per dorsàlgia esquerra de poques hores
d’evolució. El dolor augmenta amb la respiració
profunda i amb els moviments. El pacient
relaciona la molèstia amb un mal gest a l'escórrer
la fregona hores abans de la visita.

Beatriz Jiménez y Daniel Planchuelo, médicos de
familia EAP Dreta de l’Eixample-CAP Roger de
Flor y tutores de UDACEBA

Albert Casasa, Cap d'estudis UDACEBA. Laura
Aranalde, Comunicació en salut UDACEBA.
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L’assistència i participació a
congressos: font de
coneixement i motivació
professional

'Prescripción de webs médicas
desde la consulta de atención
primaria'
Internet és avui una font d'educació en salut. Els
professionals sanitaris hem de liderar els recursos
d'informació en salut a internet i orientar als
pacients a distingir fonts fiables. Com fer-ho? Com
identificar si el contingut d'una pàgina web és
fiable? Us oferim un decàleg per fer cerques a la
xarxa, informació sobre els segells web de qualitat
i algunes recomanacions web. Ja podeu navegar
amb seguretat!
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Fomentar la participació a congressos des de la
Unitat Docent té repercussions postiives! Valoració
dels residents i tutors UDACEBA sobre la seva
participació al 38è Congrés de la semFYC, Anàlisi
dels resultats d'una breu enquesta realitzada
després del certamen, per conèixer la seva
experiència personal a l'entorn del congrés i què
representa per UDACEBA.

Laura Aranalde. Comunicació en salut. UDACEBA

Comitè Editorial APSalut
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La desCOBERTA. Entrevista a
Anna Fernández

UDACEBA presenta més d’un
centenar de treballs al
@BCNsemfyc

Parlem amb Anna Fernández Ortiz, R4 de
Medicina Familiar i Comunitària a l'EAP Dreta de
l'Eixample-CAP Roger de Flor. Vocal del Comitè
Organitzador del 38è Congrés de la semFYC,
coneixem en primera persona l'experiència de
viure el congrés des de dins. Una oportunitat que
esdevé coneixement, responsabilitat, inquietuds i
una vivència a tots nivells.

Us animem a fer-nos arribar els vostres
comentaris i suggeriments sobre l'APSalut a
udaceba@udaceba.cat

UDACEBA ha pres part molt activa al 38è Congrés
de la semFYC a Barcelona. En total s’han
presentat 106 treballs que tenen per autor o autora
un professional d’algun dels 5 centres docents
d’UDACEBA. D’entre tots els treballs presentats,
83 han estat acceptats al Congrés.

Si voleu estar estar informats de tota l'actualitat de
la Unitat Docent d'ACEBA, seguiu-nos al Twitter:
@UDACEBA

D'acord amb la LSSICE, si no voleu rebre més notícies de la Unitat Docent de l'Associació Catalana d'Entitats de Base
Associativa podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a udaceba@udaceba.cat amb l'assumpte BAIXA.
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat
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