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Autor: Albert Casasa Plana. Metge de

família EAP Sardenya i cap d’estudis

UDACEBA. Alguns dels mots que

utilitzem habitualment en l’àmbit

professional van canviant de significat en

el transcurs dels anys i amb l’apropiació

que en fa habitualment el “sistema”. En el

cas de la formació continuada, amb els

anys ha passat de ser un repte individual,

que va amb …

segueix

Escabiosi, sarna #en3minuts

Autors: Violeta Uriach, metgessa de

família. Alex del Rio, infermer de família.

CAP Banyoles. La sarna o l’escabiosi és

una infestació importada de l’esser humà.

Freqüentment provoca pruïja

generalitzada. Produïda per l’àcar

Sarcopte scabei varietat hominis, la

incidència a Catalunya es desconeix.

Font: Dermatologia en Primaria. Societat

Catanala de Medicina Familiar i

Comunitària Es transmet per contacte

directe persona-persona o …

segueix

Els gossos milloren la nostra salut

Autor: Albert Casasa Plana. Metge de

família EAP Sardenya i cap d’estudis

UDACEBA. A consulta hem atès més

d’una vegada persones que presenten

dol per la mort del seu gos. Els

anomenem animals de companyia, i

sabem que sempre ens fan costat. A més

de sentir-los com un membre més de la

família, resulta que ens influeixen en

determinats aspectes …

segueix

La il·lusió de ser un centre docent

Autora: Dra. Nieves Barragán Brun.

Metgessa de família i responsable de

docència Atenció Primària Vallcarca-Sant

Gervasi. A l’Atenció Primària Vallcarca-

Sant Gervasi ens estrenem com a centre

docent de residents de Medicina de

Família l’estiu del 2021. Ens fa molta

il·lusió encetar aquesta nova etapa i

reactivar així la gran activitat formativa

que sempre ha caracteritzat el nostre

centre. La pandèmia …

segueix

Sostenibilidad del sistema alimentario mundial

Autora: Anna Bartés Tubau. Infermera

EAP Vic (CAP El Remei). La pandemia

de la COVID-19 es y será un gran reto

para la sostenibilidad del sistema

alimentario mundial. Esta pandemia no

solo impacta la salud de las personas,

sino que, a consecuencia de llevar a cabo

acciones para mitigar el virus, tiene un

alto impacto cultural, socioeconómico y

medioambiental. ¿Podemos …

segueix

LA desCOBERTA. Entrevista a Antoni Peris

Laura Aranalde. Comunicació en Salut

“Si volem una Primària forta l’hem de fer

entre tots els grups professionals. Si els

residents es formen sempre

exclusivament amb metges, quan facin la

seva feina no es plantejaran que l’han de

compartir amb altres grups professionals.

I aquest és el punt de canvi. Els residents

mai canviaran el futur de l’AP sinó

comencem …

segueix
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