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BUTLLETI CIENTIFIC
Et presentem el nou número de l'APSalut,
el butlletí científic de la Unitat Docent UDACEBA
Uegeix tots els articles a www.apsalut.cat

La residencia, un contracte laboral
Autor: Albert Casasa Plana. Metge de
Familia, cap d'estudis d'UDACEBA La
residencia és un període de formació
peró també per a molts suposa la primera
experiencia laboral. Quan acabem la
carrera, és a dir, quan comencem el
període MIR o IIR ja som professionals.
Aixó vol dir que podem exercir la nostra
professió de metges o infermeres. El
sistema públic
Llege1x l'article

Abordatge del maltractament infantil en l'Atenció Primaria
Autores: Berta Muntadas Molet. Residen!
MFiC. Marta Serrareis Soldevila. MFiC i
tutora EAP Vic. Alicia Villanueva
�

Hernández. MFiC i tutora EAP Vic El
maltractament infantil és definit per la
OMS com els abusos i la desatenció de
qué són objecte els menors de 18 anys, i
inclou tots els tipus de maltractament que
causin o puguin causar un dany a la .
Llegeix l'article

Una addicció amagada i atípica
Cas clínic presenta! al 24 Congrés
Wonca Europe, Bratislava, Juny 2019
Autores: Ángels Bailarín i Castany, tutora i
metgessa de familia EAP Vic. Anna
Franquesa i Novellasdemunt, metgessa
de familia EAP Vic. Esther Campillo i
Casado, metgessa residen! de 4art any
UDACEBA-EAP Vic Etiquetes: tramado!,
opiacis, addicció, tractament,
deshabituació Pacient de 49 anys, natural
de la india, treballador en un escorxador
de ...
Llege1x l'article

Burnout i malestar psicologic deis residents de Medicina
Familiar i Comunitaria
Autors: Cristina Alonso Masanas1, Maria
Alonso Martínez2, Mireia García
Batanero3, Maria Femanda lzquierdo4,
Aida Ovejas Lopez4, Maria Rodríguez
Barragan2, Jaume Rodríguez Benítez3.
1Resident MFiC EAP La Pau, Barcelona
Ciutat ICS; 2Resdient MFiC EAP La
Mina, Barcelona Ciutat ICS; 3Resdient
MFiC EAP El Clot, Barcelona Ciutat ICS;
2Resdient MFiC EAP La Poblenou,
Barcelona Ciutat ICS. Resum del treball
guanyador del Premi Josep .
Llegeix l'article

Conectando Cangues d'Onís_ Visibilización y dinamización de
Activos para la Salud
SALUD COMUNITARIA EN ASTURIAS
Autoras: lrma González-Quevedo
Pedrayes, residente de enfermeria en el
EAP Sardenya. También Alicia Rosende
Tuya, María García Femández, Arancha
Bueno Pérez, médica y enfermeras
respectivament en Asturias.
INTRODUCCIÓN Los residentes de
Medicina y Enfermería Familiar y
Comunitaria completan su formación con
el fin último de atender a los pacientes de
una manera integral. La atención debe ...
Llege1x l'article

LA desCOBERTA_ Entrevista a Oriol Huguet
Laura Aranalde. Comunicació en Salut
"Quan em vaig plantejar per qué volia
estudiar medicina era per ajudar el
territori on vise. Jo no sé si podré ser un
metge brillan! o no peró m'agradaria
pensar que com a persona puc aportar, i
aixó és el que em mou". Vilanoví
apassionat que estima la seva terra i la
seva gent. Va
Llegeix l'article

