
APSalut Vol.6 Núm.2 4 d'abril de 2018

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

No us perdeu l'article guanyador del Premi Josep Manuel da Pena 2017: Avaluació d’aplicació mòbil en
el diagnòstic de la hipoacúsia en el pacient ancià a l'atenció primària (Estudi AUDAAP).

Sumari

- Sortides professionals dels residents
d’UDACEBA

- Avaluació d’aplicació mòbil en el diagnòstic de la
hipoacúsia en el pacient ancià, a la atenció
primària (Estudi AUDAAP)

- Ostomies, cures i maneig - La desCOBERTA. Entrevista a Esther Mansilla

- Les Comissions de Docència. Què són i què
han de ser

- Oferta de places MIR i IIR

- Comunicant-nos a Córdoba - II Jornada de Salut Comunitària

Albert Casasa. Cap d'Estudis UDACEBA
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Sortides professionals dels
residents d’UDACEBA
Quin és el futur dels residents d'UDACEBA?
Coneixem la trajectòria de les promocions que han
passat per la nostra Unitat Docent des que vam
començar, ja fa més de 10 anys. Ja sumem 28
experiències de residents, 24 dels quals són MIR i
4 EIR. I seguim creixent!

Yolanda Julia Llompart Llácer. Resident Infermeria
Familiar i Comunitària
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Ostomies, cures i maneig
Les Ostomies. Com es classifiquen? T'expliquem
les característiques, cures i els apòsits o
productes barrera, i possibles complicacions que
poden presentar. Tipus d'alimentació a seguir pels
pacients ostomitzats, aspectes de la sexualitat,
pàgines web d'interès relacionades.

Gemma Férriz. Tutora CAP Sagrada Família
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Les Comissions de Docència.
Què són i què han de ser
Parlem de les Comissions de Docència. Com
s'estructuren? Quins membres hi participen?
Quines funcions i tasques desenvolupen? Des de
UDACEBA treballem perquè la Comissió de
Docència esdevingui també el "laboratori de la
Unitat Docent", un espai de millora i de noves
iniciatives.

Anna Fuentes Lloveras, Neus Pérez Manyà i
Violeta Uriach Timoneda. Residents EAP Dreta de
l’Eixample (CAP Roger de Flor)
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Comunicant-nos a Córdoba
La importància de la comunicació en la relació
metge-pacient. Tres residents ens descobreixen
els seus aprenentages i la visió d'una medicina
enfocada en els valors i les emocions després de
participar al XXXVIII Congrés de Comunicació i
Salut de la semFYC celebrat a Córdoba.

Alex Muñoz Quintela (investigador principal), Lluís
Cuixart Costa, Carles Brotons Cuixart, Jacinto
Garcia Lorenzo, Jorge Rey Martínez, Salud Garcia
Millan, Irene Moral Peláez, de la Unitat Docent
Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària
Ace

23/03/2018

Avaluació d’aplicació mòbil en el
diagnòstic de la hipoacúsia en el
pacient ancià a l'atenció primària
(Estudi AUDAAP)
Us presentem el treball guanyador de la 4a edició
del Premi Josep Manuel da Pena que convoca
anualment la nostra Unitat Docent "Avaluació
d’aplicació mòbil en el diagnòstic de la hipoacúsia
en el pacient ancià, a la atenció primària (Estudi
AUDAAP)". Enhorabona a tot l'equip!

Laura Aranalde. Comunicació en salut

24/03/2018

La desCOBERTA. Entrevista a
Esther Mansilla
“Estic acostumada a competir amb 8 rodes i amb
23 noies al meu costat. Però me n'he adonat que
moltes vegades a la vida estaràs tu sol. I encara
que algunes persones et facin costat moltes
vegades seràs tu contra 23 persones”. Amb
només 24 anys acabats de fer, la infermera Esther
Mansilla té ja una llarga trajectòria personal a
diferents nivells. Gironina graduada en infermeria,
actualment treballa a l'EAP Sardenya.
Apassionada de la comunitària, és una de
creadores de l'associació SOMARA. Durant 20
anys ha viscut entregada a la seva gran afició, el
patinatge, competint a nivell mundial en modalitat
grupal.

Oferta de places MIR i IIR
UDACEBA ofereix aquest any 11 places
acreditades per residents de Medicina Familiar i
Comunitària i 9 places acreditades per Infermeria
d'atenció Familiar i Comunitària. Us expliquem els
requisits.

Més informació

II Jornada de Salut Comunitària
El grup Fem Salut al Barri i UDACEBA organitzen
per segon any consecutiu una Jornada sobre salut
comunitària. Tindrà el dijous 12 d'abril al Centre
Cívic La Geltrú, de Vilanova i la Geltrú. Us hi
esperem!

Consulta el programa de la Jornada

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

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

Què és UDACEBA

Centres Docents

Centres Rurals

Medicina Familiar i Comunitària

Infermeria Familiar i Comunitària

Estades Formatives

Butlletí APSalut

Publicacions 

Recerca 

Avís Legal

destacats

articles

Destacats

http://www.udaceba.cat/ca/
https://premijmp.wordpress.com/4a-edicio/
http://www.udaceba.cat/ca/apsalut/editorials.htm
https://apsalut.cat/2018/03/08/sortides-professionals-dels-residents-dudaceba/
https://apsalut.cat/2018/03/13/ostomies-cures-i-maneig/
https://apsalut.cat/2018/01/16/les-comissions-de-docencia-que-son-i-que-han-de-ser/
https://apsalut.cat/2018/03/20/comunicant-nos-a-cordoba/
https://apsalut.cat/2018/07/03/avaluacio-daplicacio-mobil-en-el-diagnostic-de-la-hipoacusia-en-el-pacient-ancia-a-latencio-primaria-estudi-audaap/
https://apsalut.cat/2018/03/24/la-descoberta-entrevista-a-esther-mansilla/
mailto:udaceba@udaceba.cat
http://www.udaceba.cat/ca/lnk25/twitter.htm
mailto:udaceba@udaceba.cat
http://www.udaceba.cat/ca/presentacio/unitat-docent-multiprofessional.htm
http://www.udaceba.cat/ca/presentacio/els-nostres-centres/centres-docents.htm
http://www.udaceba.cat/ca/presentacio/els-nostres-centres/centres-rurals.htm
http://www.udaceba.cat/ca/medicina/especialitat-en-medicina-de-familia-i-comunitaria.htm
http://www.udaceba.cat/ca/infermeria/residents-infermeria-iir/programa-infermeria-familiar-i-comunitaria.htm
http://www.udaceba.cat/ca/estades-formatives.htm
http://www.udaceba.cat/ca/apsalut/butlleti-apsalut.htm
http://www.udaceba.cat/ca/lnk21/publicacions.htm
http://www.udaceba.cat/ca/lnk26/recerca.htm
http://www.udaceba.cat/ca/lnk31/avis-legal.htm



