¿Problemes de visualizació? Obre el correu en el teu navegador web

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

UDACEBA creix
Autor: Albert Casasa Plana. Cap
d’estudis i metge de família L’Atenció
Primària és el dispositiu principal La
Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció
Familiar i Comunitària UDACEBA va
néixer el 2005 com a projecte docent des
dels equips de base associativa (EBAs).
És per tant des del primer moment una
unitat docent d’Atenció Primària
distribuïda en tot el territori, i el seu …
Llegeix l'article

Uns vòmits que no molen
Autores: Mariona Condom Siñol i
Mariona Teixidor Camps. MIR R1
Medicina de Família i Comunitària. EAP
Sardenya Dona de 44 anys, amb
trombosi de l’ull dret en el postpart com a
únic antecedent d’interès, que havia
acudit a urgències de l’hospital de tercer
nivell per nàusees i vòmits després de les
ingestes, de pocs dies d’evolució,
acompanyats de dolor abdominal …
Llegeix l'article

Avaluació de l'adequació de l'ús de bifosfonats per al
tractament de l'osteoporosi en dones postmenopàusiques
ateses en un CAP
Autors: Gissellth Garcia Mora, MIR
medicina de família i comunitària. Karla
Rocio Salas Gama, Especialista
nefrologia i en medicina preventiva i salut
pública. Carles Brotons, metge de família.
Carolina Requeijo Lorenzo, Especialista
en medicina Interna i en medicina
preventiva i salut pública Objectiu Avaluar
l'efectivitat d'una intervenció per millorar
l'adequació del tractament per a
l'osteoporosi en dones postmenopàusiques ateses en un …
Llegeix l'article

LA desCOBERTA. Entrevista a Carles Brotons
Laura Aranalde. Comunicació en Salut
“La Unitat de Recerca de l’EAP Sardenya
no l’haguéssim pogut muntar si no fos
perquè estem treballant en una EBA i ens
dona molta flexibilitat de gestió" A
l’acabar la carrera de medicina va fer la
residència de medicina de família.
Després va estar 18 mesos als Estats
Units fent un màster en salut pública …
Llegeix l'article
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