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Violeta Uriach i Victoria Jódar. Residents de
Medicina Familiar i Comunitària EAP Sardenya

21/03/2016

Motivacions per escollir
Medicina de Família i
Comunitària
Des de dues perspectives completament diferents
i fins i tot oposades, coneixerem què va fer decidir
a dues residents de primer curs formar-se en
l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.
Camins en paral·lel explicats en primera persona
que, amb diferents motivacions i expectatives,
tenen un objectiu comú: ajudar i procurar per la
salut de les persones.

Lorena Cabricano Canga. Resident d’Infermeria
Familiar i Comunitària EAP Sardenya

22/03/2016

Factors de creixement. Ús en el
tractament de ferides
El tractament de les anomenades ferides de difícil
cicatrització (o ferides cròniques) és una de les
problemàtiques que més temps ocupa a les
consultes d'infermeria d’Atenció Primària. Us
expliquem l'ús del plasma autòleg ric en factors de
creixement en el tractament de ferides cròniques,
una tècnica que es du a terme en diverses unitats i
centres, obtenint bons resultats a nivell clínic i de
satisfacció dels pacients.

Laura Pardo Frasquet. Resident d’Infermeria
Familiar i Comunitària EAP Sardenya

24/03/2016

La Comunitària existeix.
Experiència a l'ASPB
Mitjançant la rotació a l’Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB) els residents d'Infermeria
Familiar i Comunitària tenen l'oportunitat de
conèixer tots els programes i accions que es duen
a terme a la ciutat de Barcelona per vetllar per la
salut de la comunitat. Coneixem l'experiència
d'una resident que ens descobreix la importància
de "fer comunitària" al carrer, teixint una xarxa
potent i ben arrelada.

Anna de Pedro. Metgessa de Família ABS Gaudí

25/03/2016

Sorpresa a Montevideo: 1r premi
a la millor Experiència
El 4º Congrés d'Iberoamerica de Medicina Familiar
i Comunitària a Montevideo atorga el 1r Premi a la
millor Experiència a la Conference Exchange,
organitzada pel moviment de joves metges
d'Europa, Vasco da Gamma. La Conference
Exchange reuneix l'experiència i coneixements de
residents i joves metges de família d'arreu
d'Europa que han tingut l'oportunitat de viure en
primera persona com és el dia a dia d'un metge de
família a Catalunya.

 

Èxit de participació en la
Jornada de Portes Obertes
UDACEBA 2016
El dia 1 d'abril hem celebrat la jornada anual de
Portes Obertes per explicar qui som i què fem als
futurs nous residents d’UDACEBA. Han vingut 35
persones interessades en conèixer la nostra Unitat
Docent, 33 de les quals han mostrat especial
interès per l’especialitat en Medicina de Família i
Comunitària i 2 en Infermeria Familiar i
Comunitària. A través de petits grups de conversa
els visitants han pogut conèixer de primera mà
l’experiència dels nostres residents en actiu.

Més informació

Curs de Salut Comunitària per
residents d'Infermeria i Medicina
d'atenció familiar i comunitària
La formació en Salut Comunitària (SC) dels
professionals de l’Atenció Primària és clau per
poder desenvolupar una atenció integral a la
persona. L’objectiu global del curs és posar les
bases de les competències professionals incloses
en el programa de les especialitats tant
d’infermeria com de medicina familiar i
comunitària. El curs s'impartirà els dies 20, 21 i 22
d'abril.

Més informació

Grup Balint UDACEBA
El Grup de Balint organitzat per UDACEBA
consisteix en unes trobades que realitzen els
residents de Medicina i d'Infermeria interessats a
desenvolupar un treball personal i en grup per
poder augmentar la capacitat de pensar sobre els
seus propis sentiments i pensaments envers la
relació metge-pacient. Farem 9 sessions de 90
minuts de durada cadascuna, obertes als nostres
residents.

Consulta les dates i anima't a participar!

Ja som Web Mèdica Acreditada
pel COMB
Des d’aquest mes de març la nostra pàgina web ja
disposa de la certificació i el segell de qualitat de
Web Mèdic Acreditat (WMA) del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona (COMB). Aquesta
acreditació garanteix que el nostre web conté
continguts sanitaris de confiança i de qualitat.
Podeu veure el segell al peu de la pàgina web.

Més informació

 

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

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@aceba.cat amb l'assumpte BAIXA.
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