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Per tu, per mi i per tots, vacunem‐nos!

Autor: Dr. Antoni Sisó Almirall. President

de la Societat Catalana de Medicina

Familiar i Comunitària (CAMFiC) Les

vacunes són, després de la potabilització

de l’aigua, la mesura que més ha

contribuït a disminuir i erradicar malalties

infeccioses. És una forma senzilla i eficaç

de protegir-nos contra nombroses

malalties infeccioses, i actualment

disposem de vacunes per a protegir-nos

contra més de …

segueix

Análisis de las vacunas contra el COVID‐19

Autores: Marta García Torres. MIR R1.

Daniel Planchuelo Calatayud, médico de

família y tutor EAP Dreta de l'Eixample

(CAP Roger de Flor) Introducción La

aparición en diciembre de 2019 de un

nuevo coronavirus, el síndrome

respiratorio agudo severo coronavirus 2

(SARS-CoV-2), ha tenido consecuencias

devastadoras a nivel mundial. La

Organización Mundial de la Salud declaró

la pandemia del Covid-19 el 11 …

segueix

Mira què m’ha sortit a la mama!

Autores: Anna Franquesa

Novellasdemunt, metgessa de família

EAP Vic. Àngels Ballarín Castany,

metgessa de família EAP Vic i tutora

UDACEBA Paraules clau: mama, Malaltia

de Mondor, Tromboflebitis superficial

Pacient dona de 38 anys, natural de

Ghana, amb hipertensió arterial tractada

amb amlodipino com a únic antecedent a

destacar que consulta perquè des de fa

tres dies es nota una molèstia …

segueix

EAP SARRIÀ‐VALLPLASA. Ens estrenem com a centre formador

de residents en Medicina Familiar i Comunitària

Autor: Dr. Xavier Segura Granados.

Metge de Família i Responsable de

Formació de l’EAP Sarrià-Vallplasa La

veritat és que ens fa molt feliços  escriure

aquest article. Fa ja un temps que ens

hem integrat plenament a la Unitat Docent

d’ACEBA (UDACEBA) i això ens ha

portat a una fita que ens feia una

grandíssima il·lusió: poder ajudar a la

formació …

segueix

Gestió Infermera Demanda Complexa (GIDC). VIRTUAL WARDs,

podem fer un ingrés a l’atenció primària?

Autors: Òscar Garcia, Miquel Álvarez,

Alba Brugués, Antoni Peris. Consorci

Castelldefels Agents de Salut d'Atenció

Primària (CASAP) El terme Virtual Ward

neix al sud de Londres al Croydon Primay

Care Trust, com a eina destinada al

suport comunitari a les persones amb

necessitats clíniques i socials complexes.

L'any 2007 va guanyar a la categoria de

transformació dels Public Service Awards

…

segueix

LA desCOBERTA. Entrevista a Olalla Montón

Laura Aranalde. Comunicació en Salut

“Les treballadores socials no som

únicament gestores de recursos:

acompanyem, acollim, donem

recolzament i compartim el patiment. En

situacions de crisi, quan no hi ha

recursos, el recurs és la pròpia persona i

som nosaltres. La nostra comunicació

amb l’altre és un element clau perquè la

persona que tenim davant, pugui sentir-se

escoltada i acompanyada. …

segueix
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