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Et presentem el nou número de l'APSalut,

el butlletí de la Unitat Docent UDACEBA.
Recorda que sempre que vulguis pots consultar tots els nostres articles publicats a

www.apsalut.cat

Residents i recerca: l’experiència d’UDACEBA

Carles Brotons, Diana Fernández, Irene

Moral, Mireia Puig, Maria Teresa

Vilella. Unitat de Recerca. EAP

Sardenya-IIB Sant Pau Ara fa 13 anys

que els residents de Medicina de Família

i 5 anys els residents d’infermeria

d'UDACEBA roten durant un mes (15

dies les infermeres) per la Unitat de

Recerca (UR) de l’EAP Sardenya. Fins a

la data d’avui ja han rotat …

Llegeix l'article

La hipertransaminassèmia asimptomàtica #en3minuts

Anna Franquesa Novellasdemunt.

Metgessa resident R4 MFiC, EAP Vic.

Àngels Ballarín Castany. Metgessa adjunt

i tutora MFiC, EAP Vic. La

hipertransaminassèmia asimptomàtica

és una troballa freqüent en Atenció

Primària. Les transaminases són enzims

hepàtics que trobem a nivells normals en

sang degut a l'apoptosi fisiològica que es

produeix a nivell cel·lular hepàtic o

muscular. Coneixem dos tipus de

transaminases, la …

Llegeix l'article

XXI Jornada de Residents de la CAMFiC

Violeta Uriach Timoneda, Vocal de

Residents de la CAMFiC i R4 de MFiC

de l'EAP Dreta de l'Eixample (CAP

Roger de Flor) d'UDACEBA. Alberto

Galdamez Rayo, Vocal de Residents de

la CAMFiC i R2 de MFiC del CAP de

Valldoreix, Mútua de Terrassa. Des de la

Vocalia de residents, un any més, ens

agradaria convidar-vos a participar en la

propera …

Llegeix l'article

Rotació externa: experiència a Cuba

Adrián Peña Fernández, R4 MFiC EAP

Vic (CAP El Remei) EXPERIÈNCIA A

VIÑALES (CUBA) COM A ROTACIÓ

EXTERNA (MARÇ 2018) En el següent

article explicaré breument i tractant de no

entrar en molt detall la meva experiència

de rotació en un poble de la part més

occidental de l’illa de Cuba: Viñales. És

un poble d'uns 30.000 habitants que des

…

Llegeix l'article

Xarxes socials: reptes i oportunitats per la salut comunitària

Anna Calvet, responsable de xarxes

socials a l'EAP Sardenya Tant si ets

defensor/a com detractor/a del món

digital, el que no pots negar és que

aquest -encara que sigui de manera

involuntària- té una influència notable en la

teva vida. A les xarxes socials pots ser-hi

o no ser-hi; pots utilitzar-les per presumir

del teu cos fitness, per treure la teva

faceta …

Llegeix l'article

LA desCOBERTA. Entrevista a Guillem Jordi

Laura Aranalde. Comunicació en Salut

“Avui en dia la societat s’ha medicalitzat

massa. Qualsevol problema que de

vegades no és ni mèdic ha de passar pel

metge.... Si mirem als nostres pacients

als ulls i els volem entendre des de totes

les òptiques -biològica, psicològica i

social- tenim una funció molt important".

"El metge de família és un valor

importantíssim …

Llegeix l'article

Coneix l'oferta de places MIR i IIR de la Unitat Docent

UDACEBA per al nou curs 2019‐2020

A UDACEBA som una Unitat Docent amb una àmplia experiència en la formació de

residents de Medicina de Família i Comunitària i residents d’Infermeria Familiar i

Comunitària. Tenim 4 centres docents acreditats per la formació, en els quals podeu optar

a fer la residència. EAP Sardenya EAP Dreta de l’Eixample (CAP Roger de Flor) EAP

Vic (CAP El Remei) CAP Sagrada Família …

Llegeix l'article
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