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

Reptes i oportunitats de la pràctica diària. Ara toca
coronavirus
Autora: Àngels Ballarín Castany.
Metgessa de família i tutora EAP Vic
(CAP El Remei) Fa dies que un allau de
xifres crues difícils d’entendre i pair ens
espera només despertar-nos. De sobte
sembla que hem descobert la
vulnerabilitat de l’existència en aquest
món privilegiat. Temps d’incertesa i de
pors. Sens dubte moment històric per la
medicina. També temps d’oportunitats.
D’aquesta …
Llegeix l'article

I aquesta febre, d’on ve?
Autors: Nariman Chahboun, Violeta
Uriach, Lluís Cuixart. MFiC EAP Dreta de
l'Eixample (CAP Roger de flor) Cas clínic
presentat com a comunicació oral al
congrés SEMFyC 2019 Home de 31 anys
sense antecedents patològics d’interès ni
hàbits tòxics, que acudeix al nostre centre
d’atenció primària per febre de fins a
39’5ºC de quatre dies d’evolució. La
febre s’acompanyava de calfreds, …
Llegeix l'article

Gota #en3minuts
Autor: Amat Botines Puertas. MIR R2
EAP Vic (CAP El Remei) Paraules clau:
Hiperuricèmia, Artritis, Gota.
DEFINICIONS Gota: Malaltia crònica per
acumulació de cristalls d’urat monosòdic
a articulacions i zones subcutànies. És
una malaltia sistèmica ja que afecta a tot
l’organisme (articulacions, teixits tous,
cardiovascular, renal, endocrí…). La seva
prevalença està augmentant. Crisi de
gota: En un pacient amb gota, …
Llegeix l'article

Per una convivència multicultural saludable: cal mediació
Autora: Anissa Lamzabi Bou. Mediadora
intercultural i administrativa EAP Vic
(CAP El Remei) La mediació intercultural
pretén desenvolupar vincles de
sociabilitat entre persones de diferents
cultures que resideixen al mateix territori.
És un recurs que actua com a pont amb la
finalitat de facilitar les relacions, fomentar
la comunicació i promoure la integració
entre persones o grups que pertanyen a
…
Llegeix l'article

LA desCOBERTA. Entrevista a Alba Brugués
Laura Aranalde. Comunicació en Salut
“La professió infermera està reconeguda
i se’n parla molt però encara ens falta
molt, moltíssim, per avançar i poder estar
al lloc on ens correspon a les infermeres”
Diplomada en infermeria l’any 1991, Alba
Brugués i Brugués sent, viu i estima la
seva professió. La seva vasta trajectòria
professional versa sobre tres grans eixos
que …
Llegeix l'article
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