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Editorial: Reptes en la docencia en lnfermeria 

Judith Vila. Tutora d'infermeria familiar i comunitaria (UDACEBA) 

La practica de la medicina ha evolucionat al llarg deis ternps, així com tarnbé la necessitat de transmetre els coneixements adquirits a 
través de la seva practica diaria, fet que posa de relleu que arnb l'existéncia de la medicina apareguin els primers docents. 

Un deis fen6mens característics de la nostra época és el desenvolupament de la tecnología, i en concret !'aplicada a l'ensenyament, 
representant un gran aven9 en la imprescindible comunicació científica i docent. Tant és així, que tenim una xarxa sólida i reconeguda en 
la forrnació de residents de medecina a través de les unitats docents multiprofessionals. 

26/03/2013 

De rmatoscópia a l'Ate nció Primaria 

Angels Bailarín. l\/ledicina Faniliar i Comunitaria. Tutora rural. Hostalets de Balenya 

L'Atenció R"imaria és la porta d'entrada de la rnajoria deis pacients al sistema de salut. Des d'aquí es resalen la rnajoria deis motius de 
consulta, se'n deriven un percentatge petit perqué es resolguin directament en un segon nivell i la resta són derivats a un segon nivell 
per valoració diagnóstica i/o terapéutica pero retornaran i seran seguits conjuntament amb l'especialitzada. 

27/03/2013 

Cefalalgia, una mirada des de l'Atenció Primaria 

Khamni lbrahim. l\/ledicina Familiar i Comunitaria. EAP Gaudí 
Anna 11/laria Pedro Pijoan. l\/ledicina Faniliar i Comunitaria. EAP Gaudí 
Susana Elizabeth Riesgo. 1\/ledicina Familiar i Comunitaria. CAP Santa 8.Jlalia Sud 

lntroducció La cefalalgia és una patología prevalent en la població general, i és el motiu de consulta freqüent a tots els ambits sanitaris 
encara que la rnajoria són cefalalgies primaries. 

Les cefalalgies primaries són aquells rnals de cap on la cefalalgia és la propia rnalaltia que compleix criteris clínics característics sobre 
els quals es basen el seu diagn6stic; que seria refor9ada per la norrnalització de l'exploració física i aix6 representa fins el 90% deis 
casos. Dins de les cefalalgies primaries, les més freqüent són les migranyes i les cefalalgies de tensió. 
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