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Us presentem el nou número de l'APSalut, el butlletí científic de la Unitat Docent UDACEBA.

Ja en tenim 100!! En aquest exemplar celebrem que ja hem arribat al centenar d'articles publicats a
l'APSalut, tots ells elaborats per tutors/es, residents, tècnics/es en salut i col·laboradors/es de la nostra
Unitat Docent. 

Moltes gràcies a tots els lectors i professionals que el feu possible!

Sumari

  - EDITORIAL: Els reptes de la Unitat Docent
UDACEBA

  - Èxit de participació a la 19a Jornada de
Residents UDACEBA

  - CAS CLÍNIC: Anèmia hemolítica per Omeprazol   - Compartiu el nou vídeo de l'APSalut!

  - TEMA CLÍNIC: Malalties rares i Atenció Primària   - Tres docents d'UDACEBA premiats amb la XVIIIa
Beca d’Investigació d’Osona

  - COMUNITÀRIA: Drets, feminisme i model
biogràfic, vèrtex d’un triangle per a l’atenció en
salut sexual a la joventut

  - Sembrant Salut Comunitària des dels principis
amb Fem Salut al Barri

 

Albert Casasa. Cap d'Estudis UDACEBA. Gemma
Férriz. Coordinadora docent i tutora del CAP
Sagrada Família

14/09/2017

Els reptes de la Unitat Docent
UDACEBA
Us presentem el decàleg que hem elaborat per
consolidar el treball dut a terme per la nostra Unitat
Docent durant onze anys de trajectòria. Amb ell
volem fixar els objectius del nostre full de ruta a
seguir per mantenir una formació de qualitat pels
futurs professionals de l’atenció primària de salut.
Tot plegat amb rigor, excel·lència i professionalitat,
els pilars del nostre treball diari.

Berta Muntadas i Esther Campillo. Metgesses
residents EAP Vic. Marta Serrarols Soldevila.
Metgessa adjunta EAP Vic

25/09/2017

Anèmia hemolítica per
Omeprazol
Des de l’Atenció Primària som els responsables
d’una part important de la prescripció de fàrmacs.
Algun d’ells, com l’Omeprazol, és un dels principis
actius més àmpliament utilitzats, representant un
6.2% del total de medicaments. Volem posar de
manifest la necessitat d’una prescripció
responsable i del coneixement dels possibles
efectes adversos dels fàrmacs que prescrivim.

Daniel Planchuelo Calatayud. Metge de família i
tutor EAP Dreta de l'Eixample-CAP Roger de Flor

25/09/2017

Malalties rares i Atenció Primària
A la Unió Europea es consideren Malalties Rares
aquelles malalties cròniques que afecten a menys
de 5 de cada 10.000 habitants. D’aquesta
manera,entre la població mitjana assignada a un
metge de família (entre 1.500 i 2.000 pacients) hi
hauria entre 15 i 20 pacients aproximadament amb
alguna d'aquestes patologies. L’atenció d’una
persona amb una malaltia minoritària o rara (MR) a
la consulta d’atenció primària, moltes vegades,
representa un repte per al professional. Com
donar-hi resposta? Coneixem les polítiques
sanitaries actuals que ho regulen i el protocol de
suport que ha de seguir el metge de família.

Jordi Baroja. Director CJAS. Georgina Picas.
Llevadora CJAS

06/10/2017

Drets, feminisme i model
biogràfic, vèrtex d’un triangle
per a l’atenció en salut sexual a
la joventut
Per treballar en l’àmbit de la sexualitat és
imprescindible realitzar un exercici constant de
reflexió sobre la nostra pròpia sexualitat, per poder
encetar així un treball honest, empàtic i respectuós
amb les persones que atenem. Com a
professionals també necessitem eines per oferir
un acompanyament fructifer a la població jove.
Des del CJAS hem elaborat un marc conceptual
per treballar les intervencions educatives
individuals i grupals.

 

Docents d'UDACEBA són
guardonats amb la XVIIIa Beca
d’Investigació d’Osona de
l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques d’Osona
El treball guanyador, anomenat 'PROJECTE
DEBENZAP. Assaig clínic per avaluar l’eficàcia
d’una intervenció sobre la deprescripció de
benzodiazepines en pacients amb consum crònic
a l’Atenció Primària' ha estat desenvolupat pel Dr.
Carles Brotons, de l'EAP Sardenya i el Dr. Jordi
Casanovas i la infermera Sra. Judit Canudas, de
l'EAP Vic.

Més informació

Èxit de participació a la 19a
edició de la Jornada de
Residents UDACEBA a Sant
Martí de Centelles
A l’entorn de 60 professionals es van reunir el 6
d'octubre a Sant Martí de Centelles a la Jornada
anual de Residents UDACEBA. Dues conferències
i l’exposició de diferents casos clínics, per part de
residents de Medicina Familiar i Comunitària i
residents d’Infermeria Familiar i Comunitària van
centrar el programa de l'acte. Aquesta jornada s'ha
consolidat com un dels principals esdeveniments
anuals d'UDACEBA.

Més informació

Salut Comunitària: sembrant
des dels principis
Per primer any el Curs d’Introducció a la Medicina
Familiar i Comunitària (MFiC) dirigit als R1 que han
començat l’especialitat a la Unitat Docent
UDACEBA introdueix coneixements en Salut
Comunitària, impartits pels coordinadors del grup
Fem Salut al Barri.

Més informació

L'APSalut en imatges. Nou vídeo
promocional!
No us perdeu un dels vídeos destacats del nostre
canal YouTube per donar a conèixer el butlletí
científic i les seves seccions temàtiques. Us
animem a compartir el vídeo publicitari de
l'APSalut a les xarxes! @ButlletiAPSalut
@UDACEBA

Veure el vídeo

 

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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