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Quin futur els espera als residents?
Autor: Albert Casasa Plana. Metge de
família EAP Sardenya i Cap d’Estudis
UDACEBA. La pandèmia ens ha
estabornit durant dos anys. Ara que
comencem a aixecar el cap, ens adonem
del panorama, que ja venia d’abans.
Només cal llegir la premsa dels darrers
mesos: “La falta de metges, el problema
de fons darrere la COVID i la saturació de
la …
segueix

Globositat abdominal asimètrica
Autores: Violeta Uriach, Anna Viladiu,
Monica Roca i Anna Ràfols (MFiC CAP
de Banyoles). Motiu de consulta
Abombament abdominal asimètric de
nova aparició. Història clínica Home de
70 anys en control per neurologia per
Síndrome rígid acinètic asimètric
acompanyat de tremolor distònic en
tractament amb levodopa i correcte
control. També té antecedent de SAOH
greu, portador de CPAP, varius a …
segueix

Pericarditis en 3 minuts
Autora: Àngels Moleiro. Cardiòloga i
Metgessa de Família EAP Vic. Paraules
clau: pericarditis, patologia
cardiovascular. Definició: És una
síndrome inflamatòria del pericardi amb o
sense vessament pericardíac. CLÍNICA
Dolor toràcic (60% dels casos): Agut i de
característiques pleurítiques (augmenta
amb la inspiració), empitjora amb el
decúbit i millora a l´ assentar-se i tirar-se
endavant. Hi poden haver símptomes i
signes …
segueix

Proves diagnòstiques COVID‐19: importància del context clínic
COVID-19 DIAGNOSTIC TESTS:
IMPORTANCE OF THE CLINICAL
CONTEXT Autors: Marc Vila (1,4); Inés
Agustí(2), Alvar Agustí(2-5) Equip
d’Atenció Primària Vic (EAP VIC),
Barcelona Hospital Clínic, Barcelona
Universitat de Barcelona (UB) Càtedra de
Salut Respiratòria (UB) CIBER Malalties
Respiratòries Paraules clau: Coronavirus,
Diagnòstic, Transmissió, Quadre clínic,
Prevenció, SARS-CoV-2 Article publicat
a Medicina Clínica Elsevier (Barcelona).
2021 Aug 27; Published online 2021 May
…
segueix

Rotació externa: experiència a Gran Canària
Autor: Lucas del Fio Gil. R3 MFIC EAP
Vic (CAP El Remei). Després de dos
anys i mig sense viure a l'illa, tornava a
Las Palmas de Gran Canària per fer una
rotació d'un mes al Centre de Salut (CS)
d'Escaleritas. Només hi havia anat per fer
alguns períodes de vacances i algunes
visites urgents però no hi havia treballat
…
segueix

LA desCOBERTA. Entrevista a Marta Serrarols
Laura Aranalde. Comunicació en Salut.
“És l’equip. Més enllà de ser una entitat
de base associativa com a model jurídic,
és la corresponsabilitat de cada un dels
treballadors i treballadores en el resultat
final. Cadascú en el seu lloc de treball té
un impacte en el global del centre i per
tant és molt important la seva feina. I això
…
segueix
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