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Us presentem el nou número de l'APSalut, el butlletí de la Unitat Docent UDACEBA.
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Què és la Responsabilitat
Social?
La RSC: People, Planet & Profit. Des de la
governança dels centres sanitaris es pot treballar
per impulsar estratègies i objectius de RSC, per
un compromís i rendició de comptes a la societat,
fer un ús eficient dels recursos, treballar per
millorar les oportunitats de les dones per assolir
llocs del lideratge, fomentar una cultura ètica que
impregni tota l’organització, fomentar la
participació dels professionals en la RS i atendre
les necessitats dels diferents grups d´interès.
Anna Franquesa Novellasdemunt i Anna Pérez
Garcia residents MIR a l'EAP Vic i ABS Sant Julià
de Vilatorta, respectivament. Àngels Ballarín
Castany, MFiC i tutora a l'EAP Vic
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Magnesi: de la moda a la
patologia
Dona de 43 anys amb antecedents de
hipotiroïdisme subclínic, que acut a la consulta
perquè des de fa tres anys presenta episodis
d'astènia limitants acompanyats de nerviosisme,
rampes a les extremitats inferiors, parestèsies i
miàlgies, sobretot al final del dia.

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

Anna Franquesa Novellasdemunt i Anna Pérez
Garcia residents MIR a l'EAP Vic i ABS Sant Julià
de Vilatorta, respectivament. Àngels Ballarín
Castany, MFiC i tutora a l'EAP Vic
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Cefalees urgents, que no se'ns
escapin!
Cas Clínic presentat al XXXVIII Congrés de la
SEMFyC, 2018. Noia de 22 anys, amb
antecedents de cefalea tensional amb bona
resposta a AINEs i presa d'anticonceptius orals en
l'últim mes, acut a urgències al CAP per presentar
cefalea de major intensitat de l'habitual. Diu és
molt intensa i s'acompanya de visió doble i visió
borrosa a l'ull esquerre des de fa ja una setmana.
Albert Casasa. Cap d'Estudis UDACEBA
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LA desCOBERTA. Entrevista a
Julián Sanz
Coneixem a Julián Sanz, infermer, estudiant de
Medicina i emprenedor. En Julian Sanz ha impulsat
la creació de Villi Adventures, una app per educar
en nutrició d'una manera innovadora, a través del
joc i la motivació. Aquesta aplicació és una prova
de com un joc per a dispositius mòbils pot divertir i
a l’hora tenir un valor afegit que va mes enllà de
l’entreteniment: contribuir a educar en salut.

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.
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