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Pirineu, hi ha 'medicina intel·ligent' més enllà de la metròpoli

Autor: Jordi Fàbrega Sabaté. Pediatre de

Pediatria dels Pirineus, S.C.C.L.P. Nou

CAP de la Seu d'Urgell, inaugurat el març

de 2022 La visió urbanocèntrica està tan

estesa a Catalunya que costa trobar

referències de qualsevol sector de fora

de l’àmbit metropolità. El centralisme de

Barcelona és tan present que m’agrada

dir, quan parlo amb gent de la capital, que

“es …

segueix

Coneixements i retrobaments a la Jornada de Residents

UDACEBA 2022

Autors: Albert Casasa, cap d’estudis

UDACEBA i Laura Aranalde,

comunicació en salut COMPARTIR. En

majúscules, si. En teníem moltes ganes...

el contacte humà i la proximitat són part

de l’essència de la nostra Unitat Docent. I

malgrat l’ús i els avantatges de les noves

tecnologies que han permès donar curs al

dia a dia durant la pandèmia,

l’experiència ens confirma …

segueix

Dolor lumbar després de fer un camí de ronda

Autora: Aranzazu Santana González. MIR

EAP Vic (CAP El Remei) Abstract

presentat al XXVIII Congrés d'Atenció

Primària de la CAMFiC 2022 Home de

73 anys que consulta per dolor lumbar

esquerra d’una setmana d’evolució.

Antecedents personals: Hipertensió

arterial, hipertròfia benigna de pròstata,

gonartrosi dreta, trocanteritis esquerra.

Tractament: enalapril i paracetamol.

Autònom per les activitats de la vida

diària, esportista. Anamnesi: consulta …

segueix

Rotació externa: experiència a França

Autor: Gregorio Aznar García, MIR EAP

Sardenya A mitjans de novembre de

2021, abans que s'instalꞏlés de la nova

variant Omicron, vaig tenir l'oportunitat

d'aventurar-me al centre mèdic Cabinet

Rangueil a Tolosa. Tot això gràcies a

l'ajuda del Dr. Calvo i l'associació de

metges que formen part de la plantilla.

Amb ells, vaig poder compartir noves

experiències, nous punts de …

segueix

LA desCOBERTA. Entrevista a Jordi Garcia

Laura Aranalde. Comunicació en Salut.

“Intento transmetre als residents que

arriben al consultori que aquí veuran un

tipus d’atenció molt més personalitzada,

una relació més propera, d’un caire

diferent. I normalment els agrada! Crec

que en un entorn més rural els residents

estimen més la medicina de família.

Descobreixen el què es vertaderament”

És important tenir com a leitmotiv la …

segueix
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