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Albert Casasa Plana. Cap d'estudis UDACEBA i
metge de família EAP Sardenya
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Èxit de participació al 36è
Congrés semFYC
La Unitat Docent UDACEBA promou la participació
dels residents MIR i EIR a Jornades i Congressos
amb l'objectiu d'incentivar la realització de treballs
de qualitat. Amb aquesta finalitat destina una part
del pressupost anual al finançament de la
participació dels residents als congressos més
importants de les especialitats de Medicina
Familiar i Comunitària i Infermeria Familiar i
Comunitària. Enguany UDACEBA ha presentat fins
a 37 treballs al Congrés de la SemFYC i ha
obtinguts tres premis en reconeixement a la feina
feta.

Ana Frutos Martín. R1 Infermeria Familiar i
Comunitària EAP Vic
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Eficàcia dels suplements de
col·lagen hidrolitzat oral en el
tractament de les malalties
osteoarticulars
La principal causa les malalties osteaorticulars és
la progressiva pèrdua de col·lagen. El col·lagen és
essencial pels nostres òrgans, articulacions,
lligaments i ossos. Si bé no hi ha evidència
radiològica en la millora de l’estat de les
articulacions després de la intervenció amb
col·lagen hidrolitzat oral, les persones tractades
mostren una millora en el dolor respecte les que
no van rebre tractament.

A. Fernández Ortiz, V. Uriach Timoneda, A. Martí
Brasó. EAP Dreta Eixample.
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Que el meu món no pari de
girar!
La notificació de reaccions adverses
medicamentoses permet la supervisió continua
dels fàrmacs un cop comercialitzats. És important
que els metges coneguem les vies que existeixen
per notificar aquestes reaccions adverses i que les
utilitzem, perquè la suma de casos similars és un
senyal que un nou risc ha de ser avaluat. Us
expliquem un cas sobre el Tacrolimus Tòpic, un
fàrmac que molts dermatòlegs recomanen en el
tractament del vitiligen. Està indicat a partir dels 2
anys d’edat, en el tractament dels brots de
dermatitis atòpica moderada/greu que no ha
respost al tractament convencional i com a
tractament de manteniment en pacients que
pateixen més de 4 exacerbacions a l’any.

Diana Fernández, directora mèdica de Medical
Stage i metgessa de família EAP Sardenya
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Medical Stage: nova plataforma
de formació en salut a
Barcelona
Medical Stage és una plataforma on s'ofereix tota
la informació sobre formació en salut a Barcelona.
És una iniciativa d'un equip multidisciplinari de
professionals de la salut, amb una llarga trajectòria
en l’àmbit assistencial, en formació, innovació i
recerca, amb l’objectiu de ser una eina d’ajuda per
a tots els professionals sanitaris que volen formar-
se a Barcelona. S'hi pot trobar una àmplia oferta
formativa de diferents especialitats mèdiques, que
va des de tallers, cursos, jornades, fins a màsters
i postgraus, passant per rotacions en diferents
Unitats, tant en l’àmbit d’atenció primària,
hospitalària i universitats.

 

El Premi Josep Manuel da Pena
2016 guardona el treball d'un
equip MIR de la Unidad Docente
Madrid Norte
El divendres 3 de juny es va celebrar l’acte
d’entrega del 3r Premi Josep Manuel da Pena al
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB).
El treball guanyador d'enguany és 'Uso de
benzodiacepinas ¿Un factor de riesgo para la
demencia?: Estudio casos-controles', realitzat per
Lucía Allega, Victoria Lo-lacono, Ana Isabel
Nogales i Marlin Alenjandra, de la Unidad Docente
Madrid Norte.

Més info

Tot a punt per arrencar el nou
curs!
A partir del proper mes de setembre la Unitat
Docent Docent formarà a 11 nous residents, 10
dels quals són residents de Medicina Familiar i
Comunitaria (MIR) i 1 d'Infermeria Familiar i
Comunitària (EIR). Tots ells es repartiran entre els
nostres centres docents. L’EAP Dreta de
l’Eixample acollirà el resident d'Infermeria. Per als
nou MIR, UDACEBA ofereix 10 places, de les quals
2 a l’EAP Vic, 2 al CAP Sagrada Família, 2 a l’EAP
Dreta de l’Eixample i 4 a l’EAP Sardenya. Tots i
totes, sigueu benvinguts!

Més info

'El llibre del resident com a eina'.
Entrevista entre un tutor i un
MIR
El vídeo ens explica què és i com funciona el llibre
del resident. Maribel Pinilla i Helena Serrano
interpreten una entrevista tutor-resident de
Medicina de Família i Comunitària. Aquest
àudiovisual és una producció d'UDACEBA per
encàrrec de les Unitats Docents d'Atenció Familiar
i Comunitària de Catalunya.

Veure el Vídeo

El Mural de Fem Salut al Barri.
Paraules que transmeten la idea
de Salut Comunitària
El grup Fem Salut al Barri ha elaborat un Mural de
paraules que evoquen el concepte de Salut
Comunitària. El Mural es va fer en el marc de la
Jornada de residents UDACEBA 2016, amb la
participació de tots els assistents, per copçar què
representa i significa la salut comunitària pels
futurs professionals de la salut.

Veure El Mural de Fem Salut al Barri

 

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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