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

APSalut Volum9 Número4
Tots els articles a www.apsalut.cat

Aliança d’equips d’atenció primària docents
Autor: Albert Casasa Plana. Metge de
família EAP Sardenya i cap d’estudis
UDACEBA. Ara fa dos anys ens fèiem
ressò des del Butlletí APSalut del
creixement de la Unitat Docent
UDACEBA. El sistema de formació MIR i
IIR té uns terminis burocràtics però
sempre avança. El 2021 hem crescut en
nombre de residents i en centres docents.
L’EAP Vic (CAP El …
segueix

EBA Centelles: Vocació i passió per la docència
Autors: Dr. Xavier Farrés Fabré,
responsable de formació i docència.
Gemma Sayós Freixer, infermera. Sara
Esteve Lucena, infermera, Lucía
Mucientes, infermera resident. EAP
Osona Sud-Alt Congost (EBA Centelles)
Amb una llarga trajectòria en la formació
de professionals de la salut, tant de
pregrau com de postgrau, aquest any la
nostra àrea bàsica de salut fa un pas més
al ser …
segueix

Protocolo análisis descriptivo transversal de los pacientes con
resultado de la PCR positiva para COVID‐19, diagnosticados
desde mayo 2020 hasta octubre 2020
Aparición de nuevos problemas de salud
a medio y largo plazo. Autora: Prepelita
Nadejda, MFiC EAP Vic (CAP El Remei)
Resumen del Trabajo de fin de residencia
MFIC Prepelita Nadejda La aparición de
una nueva enfermedad infecciosa genera
una situación compleja. Se intenta
caracterizar y limitar al entorno más
reducido posible para evitar un impacto a
nivel poblacional. En el …
segueix

LA desCOBERTA. Entrevista a Sílvia Narejos
Laura Aranalde. Comunicació en Salut
“Gràcies a la recerca clínica en 1 any s’ha
fet el que normalment s’hagués fet en 10,
amb molt cervell i molts diners. Amb la
COVID la gent se n’ha adonat que
existeix el món de la ciència però no és
cap novetat. Els que hi participem no
necessitem protagonisme però si
reconeixement. Som persones …
segueix
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