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ESPECIAL CORONAVIRUS
Llegeix tots els articles a www.apsalut.cat

D’un dia per l’altre. CORONAVIRUS. Màster en gestió de la
incertesa
Autors: Violeta Uriach, Anna Fuentes,
Neus Pérez, Pedro Ojea i Carla Cabrera,
de l'EAP Dreta de l'Eixample (CAP
Roger de Flor). Berta Muntadas i Esther
Campillo, de l'EAP Vic (CAP El Remei).
Mariona Teixidor, de l'EAP Sardenya. La
pandèmia del Coronavirus ha estat sense
cap mena de dubte un repte per a tothom
a tots nivells. Els/les professionals
sanitàries ens …
segueix

El paper de l’ecografia pulmonar en la COVID‐19
Autora: Núria Nadal Olivé. Metgessa de
família EAP Dreta de l’Eixample (CAP
Roger de Flor) Hem viscut una crisi
sanitària sense precedents que ens ha
servit per evidenciar molts dèficits, però
també per posar de manifest el potencial
de resposta que tenim davant les
adversitats i la capacitat de reinventarnos. L’Atenció Primària ha estat un gran
mur de contenció virtual. …
segueix

Docència en temps de COVID‐19
Autor: Albert Casasa Plana. Cap
d’estudis i metge de família La fase
aguda La previsió dels efectes de la
pandèmia sobre el sistema sanitari va
desencadenar un seguit de canvis als
centres sanitaris que van repercutir en
tots els serveis i professionals sanitaris. A
primera línia de foc, els residents de totes
les especialitats. Van deixar de fer les
rotacions …
segueix

Dr. Carles Brotons “La nostra Unitat de Recerca s’ha
reinventat en una Unitat de Salut Pública i Vigilància
Epidemiològica dins del CAP”
Laura Aranalde. Comunicació en Salut La
crisi sanitària Covid-19 ha estat una
època dura pels professionals de la salut
i també des d’un punt de vista
epidemiològic. En parlem amb el Dr.
Carles Brotons, tècnic en salut pública i
epidemiòleg de la Unitat de Recerca de
l’EAP Sardenya. “Ha estat tota una
experiència que no sé si tornarem a viure,
…
segueix

Lliçons del coronavirus
Aprenentatges i reflexions dels residents
de Medicina de Família i Comunitària
(MIR) i Infermeria Familiar i Comunitària
(IIR) de la Unitat Docent UDACEBA
davant la crisi sanitària COVID-19
segueix

Donar-se de baixa

