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Oriol Huguet Briva. Metge de família i comunitària.
Grup de Salut Comunitària CAPI Baix-a-Mar. Fem
Salut al Barri-UDACEBA.

Olalla Montón Lozano, treballadora social sanitària
EAP Dreta de l'Eixample-CAP Roger de Flor
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Abordatge comunitari a
Primària: un camí per la
implicació des de la prescripció
social

05/07/2017

Millorem la formació en salut
comunitària
El grup de treball Fem Salut al Barri va néixer l'any
2015 per consensuar criteris en la formació en
l’àmbit de salut comunitària dels residents de
medicina i infermeria. El nostre repte: plantejar una
millor formació en salut comunitària. D'aquí la idea
d'organitzar la I Jornada de Salut Comunitària
UDACEBA sobre Treball en Xarxa a Vilanova i la
Geltrú, on s'ubica el CAPI Baix-a-Mar, centre
pioner en la integralitat de l’atenció. Sens dubte va
ser una jornada exitosa per compartir, conèixer i
enriquir. Ja estem preparant la 2a edició...

L’envelliment progressiu de la població, la mobilitat,
les noves teconlogies i les noves maneres
d’emmalaltir precisen de serveis integrats
(salut+social) per fer un abordatge comunitari. Des
de l'AP tenim l'oportunitat d’establir vincles amb
recursos socials i el teixit associatiu de la nostra
comunitat.

Grup Fem Salut al Barri-UDACEBA

Oriol Huguet i Grup de Salut Comunitària CAPI
Baix-a-Mar
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Salut més enllà de la consulta.
Entrevista a Marta Coderch

Intervenció comunitària en un
Economat Social

"La Salut Comunitària és completar i humanitzar
encara més la nostra especialitat, posant el punt
de mira fora de la consulta i optimitzant els
recursos". Marta Coderch Arís. Especialista en
Medicina Familiar i Comunitària a l’EAP Sardenya,
i referent de Salut Comunitària de l’EAP Sardenya.
Grup de treball Fem Salut al Barri – UDACEBA.

Cada cop son més freqüents la creació de nous
projectes destinats a la millora de recursos en
l’àmbit social per als col·lectius amb més risc
d’exclusió social. Un d’aquests recursos és
l’economat o supermercat social. Coneixem la
seva implementació a Vilanova i la Geltrú.

Sara Altamirano Panzardi i Paola Hernández
Estala. Residents de Medicina Familiar i
Comunitària de la Universitat de la República,
Montevideo, Uruguai. Residents externes
UDACEBA

Núria Nadal Olivé. Resident EAP Dreta de
l'Eixample-CAP Roger de Flor

22/07/2017

'Petanca autogestionada': la
imatge d'una experiència de
Comunitària

20/07/2017

Activitat Comunitària del Metge
de Família i Comunitària a
Uruguai
Coneixem realitats de comunitària arreu del món.
A Uruguai els metges de família i comunitària
tenen una distribució horària amb 2/3 d'hores
assistencials i 1/3 d'hores comunitàries. Aquestes
hores comunitàries permeten desenvolupar
activitats al territori, com la promoció de la salut i la
participació de xarxes locals de salut.

Com copçar la Salut Comunitària en una imatge?
Núria Nadal, MIR R4, ens explica com va trobar
casualment una acció al carrer que de seguida li
va fer pensar en comunitària. Es tractava d'un
grup de gent molt ben organitzats jugant una
partida de petanca. 'Petanca autogestionada' és la
foto guanyadora del concurs de fotografia
comunitària emmarcat en la I Jornada de Salut
Comunitària UDACEBA.

Destacats

Us presentem el vídeo sobre
Salut Comunitària de Fem Salut
al Barri-UDACEBA
Ja podeu veure el vídeo recull de les experiències i
vivències en salut comunitària que es van
presentar a la I Jornada de Salut Comunitària
celebrada el 6 d'abril de 2017 a Vilanova i la Geltrú.
Més que accions, emocions!
Veure el vídeo

COMUNIDAD: ¿Qué actividades
comunitarias se realizan en
nueve centros de Atención
Primaria?
Lectura recomanada d'aquest article publicat a la
revista Comunidad. Aquest estudi té per objectiu
descriure les activitats comunitàries realitzades a
diferents CAPs d'ACEBA l'any 2015.
Llegir l'article

Us animem a fer-nos arribar els vostres
comentaris i suggeriments sobre l'APSalut a
udaceba@aceba.cat

Si voleu estar estar informats de tota l'actualitat de
la 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
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