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Biblioteca CAMFiC
Comunicació: Atenció Primària i MFiC

El nou APUNTS CAMFiC, són
documents en format breu per a la
pràctica clínica habitual a l'Atenció
Primària, de consulta ràpida. Material
elaborat i revisat pels grups de treball
de la CAMFiC.

Capçalera és la publicació sobre
l'activitat de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària,
sobre els seus grups, vocalies i les
seves sòcies i socis.. 

informes CAMFiC són documents de
treball de caràcter més formal, on
s'analitzen aspectes de gestió i
organitzatius de l'Atenció Primària i la
Medicina Familiar i Comunitària. Es
realitzen a proposta i revisió de la
junta de la CAMFiC.

A biblio capçalera seguim posant en valor la gran feina que fem
entre tota la família de la CAMFiC amb quatre col�leccions
editades desde la vocalia de Comunicació.1/

Les Guies de pràctica clínica són
documents realitzats pels grups de
Treball de gran format

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15529.pdf
https://issuu.com/camfic/stacks/6e4c705283894b9d9322300dc1656501
http://www.camfic.cat/DetallActualitat.aspx?id=4242&tp=11
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13380_EBLOG_4143.pdf
https://issuu.com/camfic/stacks
https://issuu.com/camfic/stacks


Els fulls per a pacients de la
CAMFiC van néixer el 1999-2000
amb l’objectiu de millorar la
informació que els professionals
podem donar als pacients a les
consultes. Inclouen els consells
bàsics sobre cada situació. 

El Butlletí de l'Atenció Primària de
Catalunya és una publicació de la
Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària (CAMFiC). Es publica des
de l’any 1983, el mateix any que es va
constituir la Societat.

El Butlletí és una revista mèdica que
publica articles de tots els aspectes de
la medicina de família i atenció
primària, com ara l’atenció clínica dels
pacients, l’organització i avaluació de
l’assistència i de l’atenció en la
comunitat, o la formació postgraduada
en l’especialitat.
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3/ Llibres CAMFiC és la col�lecció de publicacions en format llibre en paper o pdf.
Es tracta de material elaborat pels grups de Treball de la CAMFiC. La majoria
de treballs estan en obert a la pàgina web de la Societat.

4/

El Material d'ajuda són
documents en format molt breu,
com ara tríptics, díptics o
desplegables que realitzen els
diferents grups de treball de la
CAMFiC
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http://www.camfic.cat/Fullspacients.aspx
http://www.butlleti.cat/index.aspx
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15024.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_11243_EBLOG_3799.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_12441.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13208_EBLOG_4104.pdf
http://www.camfic.cat/Biblioteca.aspx
http://www.camfic.cat/Biblioteca.aspx
http://gestorweb.camfic.cat/uploads/ITEM_13977_ART_1269.pdf
https://issuu.com/camfic/stacks

