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Benvolgut/da,

Et oferim un nou número de l'APSalut, el butlletí científic de la Unitat Docent UDACEBA.

Sumari

  - EDITORIAL: Ara toca Grup de Gestió
d’UDACEBA

  - Convocatòria IIR i MIR 2016-2017. Places
d'UDACEBA pel proper curs

  - TEMA CLÍNIC: Violència masclista:
recomanacions des de l'Atenció Primària

  - Recull Anual APSalut 2016. Tots els articles del
nostre butlletí al teu abast!

  - DOCÈNCIA: La meva experiència Hippokrates
en terres escoceses

  - Èxit de participació a la I Jornada de Salut
Comunitària UDACEBA

  - HUMANITATS: El discurs de la biomedicina
sobre la sexualitat femenina

  - Grup Balint 2017. Noves dates!

 

Albert Casasa Plana. Cap d'estudis UDACEBA i
metge de família EAP Sardenya

02/04/2017

Ara toca Grup de Gestió
d'UDACEBA
La Unitat Docent ha decidit els darrers anys la
creació de grups estables, multicèntrics,
multidisciplinars per abordar diferents aspectes de
la formació dels residents de Medicina de família i
d’Infermeria d’atenció familiar i comunitària.
Actualment hem endegat el Grup de Gestió
UDACEBA. Aquesta iniciativa vol impulsar una de
les àrees competencials de l'especialitat: la gestió
clínica i dels centres.

Neus Font, metgessa de família EAP Vic-CAP El
Remei

10/04/2017

Violència masclista: reflexions i
recomanacions des de l'Atenció
Primària
Si bé la violència masclista ha deixat de ser un fet
amagat i ocult en els darrers anys i malgrat s’està
fent molta feina en els diferents àmbits (prevenció,
formació, sensibilització, atenció..), les xifres de
víctimes mortals no es redueixen tot el que
voldríem i les denúncies i dones ateses als
diferents serveis, segueixen presents i a l’alça.

Mariona Alarcón, MIR Sagrada família

14/04/2017

La meva experiència
Hippokrates en terres
escoceses
Des de sempre he tingut curiositat per poder
conèixer la sanitat i la manera de viure la salut a
diferents cultures i països, per això des del primer
moment que vaig saber de l’existència del
programa d’intercanvi Hippokrates, dirigit a metges
joves i residents de medicina de família i
comunitària, vaig estar interessada en poder
realitzar un intercanvi en un indret rural. Aquí us
explico la meva experiència... única i irrepetible!

Araceli Bergillos. Llicenciada en Antropologia
Social i Cultural

21/04/2017

El discurs de la biomedicina
sobre la sexualitat femenina:
elements per a la seva
deconstrucció
Reflexions sobre la visió de la biomedicina envers
la sexualitat femenina des d’una perspectiva
històrica i deconstructivista. La deconstrucció és
una eina útil per analitzar i descomposar el
concepte de sexualitat de les dones i així ser
conscients de la gran quantitat de judicis de valor,
prejudicis i estereotips heretats del segle XIX
encara vigents en la societat, inclosa la medicina.

 

Convocatòria IIR i MIR 2016-
2017. Places d'UDACEBA pel
proper curs
En la convocatòria 2016/2017 UDACEBA ofereix
10 places de MIR de medicina de familia i
comunitària i 2 places IIR, d'infermeria d'atenció
comunitària. Les places IIR es distribueixen de la
següent manera. Places IIR: 1 al CAP Sagrada
Família i 1 al CAP Roger de Flor. Places MIR: 4 a
l'EAP Sardenya, 2 al CAP Roger de Flor, 2 al CAP
Sagrada Família i 2 places a l'EAP Vic (Vic).

Més info

Tots els articles de l'APSalut
2016 al teu abast! Ja pots llegir
el nostre Recull Anual
Us oferim el recull de tots els articles publicats al
nostre butlletí durant l'any 2016. Més de 24 articles
categoritzats ens diferents temàtiques que han
estat elaborats pel nostre Comitè Editorial i
col·laboradors de la publicació. Aquesta edició
inclou l'Especial APSalut 2016 dedicat a
"Combatre l’exclusió social: atenció als
nouvinguts".

Consulta el Recull APSalut 2016

Èxit de participació a la I
Jornada de Salut Comunitària
UDACEBA
La Jornada organitzada pel grup de treball Fem
Salut al Barri i CAPI Baix-a-Mar va demostrar la
creixent voluntat dels centres d’apoderar el pacient
i treballar la salut més enllà de la consulta. Van
assistir-hi un centenar de professionals de la salut,
i es van presentar una quarantena de noves
experiències en Salut Comunitària.

Més info

Grup Balint 2017. Noves dates!
El Grup de Balint organitzat per UDACEBA són
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 sentiments i
pensaments respecte a la relació metge-pacient.
Es tracta d'1 sessió mensual d'1:30h. de durada.
Les sessions no són obligatòries però sí que
requereixen un cert compromís d'assistència per
part del resident.

Calendari de sessions

 

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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