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Benvinguts a l'APSalut, el butlletí científic d'UDACEBA
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Albert Casasa. Metge de Família. Tutor. EAP
Sardenya

Victòria Tarín, Resident Medicina de Família EAP
Sardenya.
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Apèndix.cat, docència en xarxa

Diagnòstic de l’anòsmia a
l’Atenció Primària

Apendix.cat és una plataforma en la que
participen les Unitats Docents de Catalunya que
formen a metges i infermeres, per facilitar als
residents l'assoliment de les competències
transversals. El fet de ser "online" genera molta
flexibilitat per a formar-se i a més proporciona
immediatesa a l'entrada de coneixements i a la
relació tutors-residents. Apendix.cat incrementa
la possibilitat de complir el programa formatiu.

Els trastorns olfactius provoquen un impacte en
la qualitat de vida i en alguns casos representen
la primera manifestació d'una malaltia greu. La
pèrdua del sentit de l'olfacte condueix a
alteracions en àrees importants de la vida
quotidiana. A l'Atenció Primària ho tenim poc en
compte, motiu pel qual hem volgut comprovar
com abordem el problema al nostre centre.

Núria Nadal Olivé. Resident EAP Dreta Eixample

Laia Menero. Treballadora Social EAP Sardenya
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El síndrome confusional en
ancians

Ser pobre perjudica seriosament
la salut

Dona de 87 anys que és portada al CAP per la
Guàrdia Urbana per haver-la trobat desorientada
al carrer. Com a antecedents destaca insomni
ocasional pel que la pacient pren de forma
puntual Lorazepam 1mg, hipotiroïdisme
subclínic i colon irritable. No consten
antecedents de deteriorament cognitiu ni altres
antecedents patològics. La pacient viu sola i és
independent per les ABVD.

La crisi econòmica també s’ha fet notar a
Barcelona i ha fet estralls en algunes famílies.
Els col·lectius més desfavorits que són les
classes socials amb rendes més baixes, les
dones i els immigrants presenten una pitjor salut
que la resta de col·lectius. Cal impulsar mesures
per aconseguir millorar l’estat de salut de la
nostra societat.

http://www.udaceba.cat/site/mant/envia-newsletter.php?op=Preview&id_news=2[01/10/2015 10:28:05]

APSalut Volum 3 Número 4

Destacats

Nou disseny de l'APSalut

Nova convocatòria MIR i IIR 2015

Amb l'entrada del nou curs estrenem nova
imatge visual de l'APSalut. Amb un format més
fàcil i entenedor, agradable visualment, i de
ràpid accés a la informació, seguim oferint-vos
articles en salut, formació, autogestió, recerca,
comunitària, TICs i humanitats, entre d'altres.
Tots els nostres articles són textos originals
elaborats per professionals dels equips que
integren la nostra Unitat Docent, i supervisats
pel Comitè Editorial.

El Ministeri ha aprovat per a UDACEBA 10
places R1 per a Medicina Familiar i Comunitària
i 2 places R1 per a Infermeria Familiar i
Comunitària pel proper curs. Amb aquestes
xifres ja podem confirmar que a UDACEBA
seguim creixent. Ens satisfà formar any rere any
nous professionals al servei de la salut.

Jornada de Residents 2015

Curs d'Instrucció i formació
bàsica en ecografia clínica
hemiabdomen superior per
metges d'atenció primària (II
Edició)

Reserveu agendes! Com cada any a aquesta
època hem organitzat la Jornada de Residents
UDACEBA. Un espai de coneixement, formació i
intercanvi d'experiències. Serà el divendres 30
d'octubre a Sant Martí de Centelles. En breu
podreu consultar el programa de la Jornada a
l'agenda de la nostra pàgina web. Us hi
esperem!
Agenda UDACEBA

Ordre del Ministeri de Sanitat

Curs organitzat per UDACEBA destinat a MFiC
de la Unitat Docent. Consta de 7 mòduls teòrics i
1 de pràctic i està acreditat amb 2,7 crèdits pel
Consell Català de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.
Més informació

Us animem a fer-nos arribar els vostres comentaris Si voleu estar estar informats de tota l'actualitat de la
i suggiments sobre l'ApSalut a udaceba@aceba.cat Unitat Docent d'ACEBA, seguiu-nos al Twitter:
@UDACEBA
D'acord amb la LSSICE, si no voleu rebre més notícies de la Unitat Docent de l'Associació Catalana d'Entitats de Base
Associativa podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a udaceba@aceba.cat amb l'assumpte BAIXA.
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@aceba.cat
Què és UDACEBA
Centres Docents
Centres Rurals

Medicina Familiar i
Comunitària

Butlletí APSalut

Infermeria Familiar i
Comunitària

Recerca

Publicacions

Estades Formatives
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