¿Problemes de visualizació? Obre el correu en el teu navegador web

Llegeix tots els articles al nou portal
www.apsalut.cat
Et presentem el primer número de l'any del butlletí APSalut.
Des d'ara pots consultar tots els articles publicats per la Unitat Docent UDACEBA al nou
espai web APSalut.
Desitgem que sigui una font d'interès i utilitat per als professionals sanitaris.
Benvingut/benvinguda!

Fomentem el Role Playing
Albert Casasa, EAP Sardenya. Silvia
Zamora, EAP Dreta de l'Eixample. Albert
Seguer i Alícia Villanueva, EAP Vic.
Gemma Férriz, CAP Sagrada Família
UDACEBA ha decidit impulsar el Role
Playing com a metodologia docent. S’ha
creat un grup de treball a patir de les
experiències de cada centre docent. En
tots els centres d’una forma o una altra
s’utilitza aquesta tècnica. En …
Llegeix l'article

Eosinofília en 3 minuts
Esther Campillo Casado. Metgessa
resident MFiC R3 EAP ViC. Àngels
Ballarín. Adjunta i tutora MFiC EAP Vic.
L'eosinofília aïllada en sang perifèrica
(>450-500/microL) és una troballa
freqüent a les consultes d'Atenció
Primària, sobretot en els pacients
viatgers i immigrants (la prevalença en
africans subsaharians és del 30%). Se
sol classificar -segons en número absoluten lleu (<1>
Llegeix l'article

El maltractament a la gent gran: una realitat oculta
Alícia Villanueva Hernández. MFiC i tutora
EAP Vic «El lamentable delicte del
maltractament a les persones grans
acostuma a passar en entorns privats i
reservats, per la qual cosa una resposta
pública explícita resulta molt important.
Enfortim la nostra determinació de posar
fi a aquest problema com a part dels
nostres esforços més amplis per crear
una vida digna per …
Llegeix l'article

Un centre d’Atenció Primària Integral: CAPI Baix‐a‐Mar
Autors: Equip Atenció Primaria CAPI
Baix-a-Mar (Versió adaptada del Projecte
“Centre d’Atenció Primària Integral Baixa-Mar: Model d'integració de Serveis
d’Atenció Primària de Salut i Serveis
Socials” al premi convocat per la
Fundació Avedis Donabedian a
l'Excel·lència en Qualitat en la Intergració
Assistencial l'any 2011) El nostre Centre
d’Atenció Primària Integral va iniciar la
seva activitat al desembre de l’any 2009,
…
Llegeix l'article

LA desCOBERTA. Entrevista a Marina Geli
Autora: Laura Aranalde. Comunicació en
Salut “Sóc una metgessa vocacional.
Vaig passar de jugar a metges a ser
metgessa” Marina Geli i Fàbrega és
llicenciada en Medicina per la Universitat
de Barcelona i especialista en Medicina
Interna. Actualment, és la coordinadora
del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials
(CESS) de la Universitat de Vic –
Universitat Central de Catalunya (UVicUCC). Tres …
Llegeix l'article

Us presentem el nou portal del butlletí APSalut: fàcil, ràpid,
intuïtiu i amigable
Posem al vostre abast tots els continguts en salut que hem publicat al llarg dels 6 anys de
trajectòria de l'APSalut, en un espai únic i exclusiu. Més de 120 articles entre els quals
casos clínics, temes clínics, articles de salut comunitària, de gestió i qualitat, de recerca i
coneixement, de docència, noves tecnologies, i ètica i humanitats. També les …
Llegeix l'article

Donar-se de baixa

