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Benvolgut/da,

Et presentem el primer APSalut de l'any. El butlletí científic de la Unitat Docent UDACEBA.
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creixement personal

  - Lectura recomanda: Article d'Atenció Primària

  - TEMA CLÍNIC: Podria tractar-se d'una malària?   - Lectura recomanda: Article de Medicina Clínica

  - SALUT COMUNITÀRIA: Coneixent la nostra
població

  - UDACEBA té presència als Premis a
l'Excel·lència Professional del CoMB 2016

  - DOCÈNCIA: XIX Jornada Residents CAMFiC.
L’especialitat és FAMÍLIA

  - IV Edició Premi Josep Manuel da Pena.
Convocatòria i bases

 

Violeta Uriach. Resident de Medicina de Família.
Albert Casasa. Cap d'estudis d'UDACEBA.

03/01/2017

Grup Balint, de la docència al
creixement personal
El Grup de Balint organitzat per UDACEBA és
caracteritza per unes trobades que realitzen els
residents de medicina i d'infermeria, coordinats
per un llicenciat en psicologia, 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. Suposen un context de
reflexió, on s'indaga sobre els fenòmens
contratransferencials del metge (prejudicis,
teories, defenses, resistències, etc...).

Roger Codinachs, Coordinador docent a l'EAP Vic
Sud i tutor MFiC; Àngels Ballarín, tutora MFiC;
Anna Franquesa, R2 MFiC EAP Vic; Deborah
Elizabeth Mendoza, R3 MFiC EAP Vic; Adrián
Peña, R2 MFiC EAP Vic; Alicia Villanueva, tutora
MFiC

10/01/2017

Podria tractar-se d'una malària?
Amb aquest estudi es pretén descriure els casos
de malària que es diagnostiquen en una ABS. A
conseqüència de la immigració, els viatges a
zones endèmiques i els canvis de resistències de
vectors i paràsits, la prevalença al nostre medi
està en augment i es considera una malaltia
emergent. Cal que els pacients que hagin de
viatjar realitzin correctament la quimioprofilaxi.

Marta Coderch, MFiC adjunta EAP Sardenya,
Albert Casasa, MFIC coord docent EAP Sardenya,
Helena Serrano, MFiC i tutora EAP Sardenya;
David Ginesta, infermer EAP Dreta Eixample;
Marta Dachs, infermera EAP Vic; Anna Blasi,
infermera EAP Sagrada Família

17/01/2017

Salut Comunitària. Coneixent la
nostra població
El grup de Comunitària Fem Salut al Barri ha
realitzat diferents estudis al llarg de l'any per
conèixer les necessitats particulars de les
persones del territori i poder planificar així futures
intervencions dirigides. Us expliquem les accions
realitzades i les principals conclusions.

Vocalia de Residents de la CAMFiC 2016-2017

22/01/2017

XIX Jornada Residents CAMFiC.
L’especialitat és FAMÍLIA
La XIX Jornada de Residents de la CAMFiC vol ser
un espai de reflexió i aprenentatge científic que
tindrà lloc el proper 10 de març a la seu de la
CAMFiC, a Barcelona. Pots enviar les teves
comunicacions (casos clínics, treballs
d’investigació...) fins el dia 10 de febrer. La Jornada
també comptarà amb els preMIRs amb l'objectiu
d'ampliar el coneixement de l'especialitat MFiC, i
és acreditada, perquè tingui valor curricular i
professional afegit. T'hi esperem!
@residentscamfic

 

Article d'Atenció Primària
Implementación de las Unidades Docentes
Multiprofesionales de Atención Familiar y
Comunitaria en Cataluña. Autors: Carme Alvira,
Sofía Berlanga, Carme Chamarro, Carme
Graboleda, Angels Larrabeiti, Carme Marquilles,
Montse Rambla, Montse Sallés, Montse Saumell,
Encarnació Tor, Judit Vila.

Llegir article

Article de Medicina Clínica
Consecuencias clínicas de la utilización de las
nuevas tablas de riesgo cardiovascular SCORE
OP para pacientes mayores de 65 años. Autors:
Carlos Brotons, Irene Moral, Diana Fernández,
Lluis Cuixart, Alex Muñox, Anna Soteras, Mireia
Puig, Xavier Joaniquet, Albert Casasa.

Llegir article

La Dra. Sílvia Zamora i l'EAP Vic
reben el Premi a l’Excel·lència
Professional del CoMB 2016
UDACEBA té presència un any més a l’entrega de
Premis de l’Excel·lència Professional del Col·legi
de Metges de Barcelona (CoMB). En l'edició del
2016, han rebut el guardó la Dra. Sílvia Zamora
Mestre, metgessa de família i coordinadora docent
de l’EAP Dreta de l’Eixample (CAP Roger de Flor),
en la categoria de Medicina d’Atenció Primària.
També ha estat guardonat Equip d'Atenció
Primària excel·lent l'EAP Vic (CAP El Remei).
Enhorabona!

Més info

IV Edició Premi Josep Manuel da
Pena. Convocatòria i bases
Ja està oberta la convocatòria 2017 del Premi
Josep Manuel da Pena, que té per objectiu
impulsar l’esforç i el treball dels residents de
Medicina de Família i Comunitària. Poden
presentar-s'hi els residents en actiu, inclosos els
que hagin finalitzat la residència l’any 2016. El
treballs, individuals o grupals, han de versar sobre
qualsevol dimensió de la Medicina de Família
centrant el seu contingut en l’àmbit d'AP. El termini
per a la presentació de treballs és fins el 30 de
juny de 2017.

Bases del Premi i Jurat

 

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.

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@aceba.cat
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