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alertes de Febrer

GdT - Grups de Treball
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GdT COCOOPSI

#ThinkScienceThinkPeace 
#February11 
#EquityInScience 
#WomeninScience 
#WomenInScienceDay

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=881
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_15130.pdf
https://twitter.com/cocoopsi/status/1624345502010466304
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=881


Agenda, no t'ho perdis!
No t'ho perdis !
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Formació online

Formació presencial

Si ets soci/sòcia
de la CAMFiC

 
formació

GRATUÏTA !!

consulta la formació
externalitzable

20 d'Abril de 2023
Convocatòria
Eleccions Vocalía
Maresme

Congrès de la semFYC - Donostia

http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8510
http://www.camfic.cat/Ofertaformativa.aspx
http://www.camfic.cat/ActivitatsOnline.aspx
http://www.camfic.cat/Activitats.aspx
http://www.camfic.cat/Ofertaformativa.aspx
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16394_EBLOG_4602.pdf
https://congresodelasemfyc.com/home


vocalia COMUNICACIÓ

És notícia!
Comunicació: Atenció Primària i MFiC
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Declaracions del Dr. Jordi Mestres
sobre dades de grip 
Catalunya Radio

Intervenció del Dr. Jordi Mestres sobre
la situació epidemiològica
El matí de Catalunya Radio min 25:01

Els reptes que tenim per endavant al
sistema de salut i a l'Atenció Primària.
Dr. Jordi Mestres a Migida a COPE 

Hi ha més refredats i duren més
aquest any?
Dr Jordi Mestres a RAC1

Els metges treuen ferro i asseguren
que ara els refredats no són ni més
llargs ni més forts.
Dr Jordi Mestres al Via lliure de RAC1

El soci Carles Albaladejo explica
consells per evitar la hipertensió
Badalona Comunitació

Declaracions d'Antoni Sisó, president
de la CAMFiC sobre els reptes de futur
de l'Atenció Primària
Informatius Catalunya Radio min 10:10
La tarda de Catalunya Radio min 1:45

El Dr Antoni Sisó, president de la
CAMFiC participa al programa informe
Semanal: "Atención primaria en la UCI"
Informe Semanal TVE1

¿Per què duren tant els refredats?
Símptomes que duren mes
Dr Jordi Mestres a el Periódico

Pacients estressats surten
"sobremedicats" dels CAP
CAMFiC al Diari Ara

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
https://www.instagram.com/reel/CoXnTL_DYeg/
https://www.instagram.com/reel/CoXnTL_DYeg/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-6-a-7-h-08022023/audio/1161667/
https://www.instagram.com/reel/CoLEM5kDfOH/
https://www.rac1.cat/societat/20230208/105090/hi-mes-refredats-enguany-tenim-situacio-atipica.html
https://www.rac1.cat/salut/20230218/105468/experts-asseguren-refredats-no-son-mes-llargs-forts-abans-covid.html
https://www.youtube.com/watch?v=C1o4CZTZ2vc
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h-02022023/audio/1161098/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tarda-de-catalunya-radio/la-tarda-de-catalunya-radio-de-15-a-16-h-02022023/audio/1161106/
https://www.rtve.es/play/videos/informe-semanal/04-02-23/6800467/
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?4018-01-HbRyaIwBhmJ80A21hl3qF9g-3175-45770-0-30660161-9186-NA=%3D
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?3181-01-GBQvjwcaD9o4gkbPDJvNAuQ-3175-45770-0-30618191-9186-NA=%3D
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El Dr. Jordi Mestres parla amb Elisenda
Carod sobre la situació dels refredats i
altres virus respiratoris aquest hivern
La tarda de Catalunya Radio

¿Por qué duran tantos los resfriados
este año? En los últimos inviernos ha
habido una mayor exposición al COVID
y menor a otro virus. Dr Jordi Mestres
La Hora 1 de TVE1

Se debe revalorizar la carrera y retener
el talento. Reportatge sobre la crisis del
sistema sanitari.
Dr Antoni Sisó al diari ABC

Dra. Laura Conangla, impulsora de
l’ecografia pulmonar a l’atenció primària:
“Sempre m’ha agradat molt l’ecografia.
Al principi, érem quatre friquis fent
ecografies a l’atenció primària. Amb la
pandèmia, hem format 12.000 metges
de 17 països”
Blog del COMB

"És clau trobar un equilibri entre les
expectatives i la realitat. Una persona
asexual no té cap problema de salut"
Dra Laura Clotet al Fet a mida 
min 34:20

El metge de família osonenc Albert
Planes de l'EAP Santa Eugenia de Berga
rep la medalla Josep Trueta al mèrit
sanitari atorgada pel President de la
Generalitat Pere Aragones i el conseller
de Salut Manel Balcells
Govern.cat

https://www.instagram.com/reel/Cop6PIsDTxJ/
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.rtve.es/play/videos/la-hora-de-la-1/duran-tantos-resfriados-este-ano/6804439/
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?10-01-H8JSu368Daa2mdv0DwYENMw-3175-45770-0-30825360-9186-NA=%3D
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://blogcomb.cat/2023/02/14/laura-conangla-metgessa-de-familia-i-impulsora-de-lecografia-pulmonar-a-latencio-primaria-sempre-mha-agradat-molt-lecografia/
https://www.rtve.es/play/videos/programa/els-virus-respiratoris-posen-a-prova-latencio-sanitaria/6754167/
https://t.co/1R7bpXYr5i
https://twitter.com/Albert_Planes
https://twitter.com/eapeugeniaberga
https://twitter.com/perearagones
https://twitter.com/manelbalcells
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/484443/govern-atorga-15-medalles-plaques-josep-trueta-professionals-entitats-destacades-ambit-salut
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Nous fulls per a pacients
GdT - Grups de Treball

GdT d'Educació
Sanitària

consulta tots
els fulls per a
pacients

Els 10 primers
fulls per a
pacients
traduits a
l'anglès

14 de Febrer, Dia Europeu de la Salut
Sexual, els grups de treball de la CAMFiC,
Sexualitat, Educació Sanitària i Salut
Digital han elaborat una infografia on es
poden trobar les formes per evitar un
embaràs accidental, els mètodes
anticonceptius.

Aquest document, es una agrupació de
tota la infomació sobre mètodes
anticonceptius que es troba als nostres
fulls per a pacients. Escanjant els codis
QR, es pot accedit a cadascún dels fulls
per a pacients.

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=972
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_16579_FULL_2873.pdf
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4641&tp=Noticias
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=972


Atenció a la violència masclista dins la
parella: quan la presentació és a través de
patologia aguda

Accés corporal 
Mutilació genital o el risc de patir-ne  
Matrimonis forçats 
Tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual 
Assetjament sexual i per raó de sexe 
Amenaça sexual Exhibició
Imposició de qualsevol pràctica sexual

Inclou: 

…entre d’altres conductes 
!  El 50% de les víctimes són < 20 anys  
!  3/4 víctimes és una dona <30 anys  
!  El 70% és dut a terme per homes de fins a 40 anys

@ViolenciesAP

Una pinzellada sobre
violències masclistes

GdT - Grups de Treball
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GdT violència
masclista

Violència sexual: 
Comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat
personal de la dona.  Amb independència del vincle que hi hagi entre la dona i
l’agressor o agressors 

Ens hem reunit de nou el
grup de treball de

Violències masclistes de la
CAMFiC, per a seguir

treballant en nous projectes
que us presentarem ben

aviat. I també hem donat la
benvinguda a les noves

incorporacions del equip!

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8648
http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=8638
https://twitter.com/YosebaCanovas
https://twitter.com/ViolenciesAP
https://twitter.com/ViolenciesAP
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898


Convocatòries obertes

convocatòria d’ajudes a la
recerca cardiovascular, La
Marató TV3

Recerca - Beques, Premis i Ajuts
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vocalia RECERCA

@CAMFiC

@CAMFiCCAT

CAMFiC

CAMFiC

Subscriu-te a la
llista de tuiter i
estigues el dia de
tot el que passa a
la CAMFiC

Actualitat 
CAMFiC

SAVE THE DATE !!

recerca@camfic.org

https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2023/01/Bases-Premios-PAPPS-2023.pdf
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=922
https://twitter.com/ViolenciesAP
https://twitter.com/i/lists/720244036146184192
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4642&tp=Noticias
https://vimeo.com/705711821
http://www.camfic.cat/Actualitat.aspx?id=4642&tp=Noticias
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=922
https://twitter.com/CAMFiC
https://www.instagram.com/camficcat/
https://vimeo.com/camfic
https://www.facebook.com/CAMFiC/


GdT Salut Digital

El grup de Salut Digital i el
#WomenInScienceDay

GdT - Grups de Treball
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El grup de #SalutDigital de la CAMFiC commemora el
#WomenInScienceDay celebrant la ciència i la recerca de les
dones del Grup col�laborant a la transformació digital a
l’#atencióprimària #DiaDonaiNenaEnCiencia

La Carme Saperas @CarmeSaperas qui és una de les nostres
referents en determinants de salut i #EquityInScience,
concretament en #BretxaDigital a més de dedicar-se a la
Salut Internacional i ser experta en #Mutilació 

L’Anna Escalé @_annaescale és una metgessa de familia rural
doctorant en #IA i el desenvolupament d’eines pel suport
diagnòstic a l’#atencióprimària 

La Rou Sánchez @RouSanColl és una de les nostres referents
en salut internacional concretament experta en
#MutilacióGenitalFemenina #endFGM Està realitzant el
doctorat a la @UniBarcelona

L’Iris Alarcon @irisalarconb coordinadora del Grup, treballa en
l’alfabetització digital en salut i focalitzada en la comunicació
de les eines digitals de  la #teleconsulta a l’#atencióprimària 

La Marta Cárdenas @martacardenasr te especial interés en
geriatria i cronicitat, col�labora en el projecte europeu eCare
sobre solucions digitals per a la prevenció de la #fragilitat en
gent gran  

@DigitalCAMFiC

http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=898
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=982
https://twitter.com/hashtag/WomenInScienceDay?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SalutDigital?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WomenInScienceDay?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/atenci%C3%B3prim%C3%A0ria?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DiaDonaiNenaEnCiencia?src=hashtag_click
https://twitter.com/CarmeSaperas
https://twitter.com/hashtag/EquityInScience?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BretxaDigital?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Mutilaci%C3%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/_annaescale
https://twitter.com/hashtag/IA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/atenci%C3%B3prim%C3%A0ria?src=hashtag_click
https://twitter.com/RouSanColl
https://twitter.com/hashtag/Mutilaci%C3%B3GenitalFemenina?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/endFGM?src=hashtag_click
https://twitter.com/UniBarcelona
https://twitter.com/irisalarconb
https://twitter.com/hashtag/teleconsulta?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/atenci%C3%B3prim%C3%A0ria?src=hashtag_click
https://twitter.com/martacardenasr
https://twitter.com/hashtag/fragilitat?src=hashtag_click
https://twitter.com/YosebaCanovas
https://twitter.com/DigitalCAMFiC
https://twitter.com/DigitalCAMFiC


@AQuAScat

Broncodilatadors en lactants
amb bronquiolitis

Col�laboracions
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Accedeix al
document en pdf

La bronquiolitis és una infecció viral
respiratòria de vies baixes molt
freqüent en lactants, especialment en
el primer any de vida.

L’ús de broncodilatadors B2
adrenèrgics, com el salbutamol, és
habitual i generalitzat en el nostre
medi.

Es recomana evitar l’ús de
broncodilatadors en la bronquiolitis
del lactant atès que no ha demostrat
cap benefici. La no utilització de
broncodilatadors evita els efectes
adversos d'aquesta medicació i una
despesa innecessària.

essencialsalut.
gencat.cat

Et vols posar en contacte amb
capçalera CAMFiC? Envians
un correu electrònic a: 

informans@camfic.org

La semFYC colabora con Médicos del Mundo para hacer
frente a la emergencia humanitaria en Turquía y Siria.

https://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/broncodilatadors_bronquiolitis_lactants
https://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/broncodilatadors_bronquiolitis_lactants
https://twitter.com/YosebaCanovas
https://twitter.com/AQuAScat
https://twitter.com/aQuAScat
https://www.semfyc.es/la-semfyc-colabora-con-medicos-del-mundo-para-hacer-frente-a-la-emergencia-humanitaria-en-turquia-y-siria/
https://www.semfyc.es/la-semfyc-colabora-con-medicos-del-mundo-para-hacer-frente-a-la-emergencia-humanitaria-en-turquia-y-siria/
https://essencialsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/essencial/fitxes_cercador/2023/essencial_broncodilatadors_lactants_bronquiolitis_aquas2023.pdf
https://essencialsalut.gencat.cat/ca/inici
https://essencialsalut.gencat.cat/ca/inici
https://essencialsalut.gencat.cat/ca/inici


Promoció de la salut
mitjançant l'activitat física i
l'alimentació saludable

Col�laboracions
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Dins del PAAS s'inclouen accions de
promoció de la salut mitjançant l'activitat
física i l'alimentació saludable en cinc
àmbits: educatiu, sanitari, comunitari,
laboral i de recerca. Algunes d'aquestes
accions són pròpies i n'hi ha d'altres a les
quals s'ha donat assessorament tècnic i/o
suport institucional.

El PAAS compta amb la participació
d’altres departaments de la Generalitat,
ajuntaments i ens locals, institucions
sanitàries i educatives, gremis,
fundacions, empreses privades, societats
científiques i professionals i altres
entitats.

El Pla integral per a la promoció de la
salut mitjançant l'activitat física i
l'alimentació saludable, conegut com a
PAAS, és la resposta de l’Agència de la
Salut Pública de Catalunya per
promocionar estils de vida saludables en
l’àmbit de l’alimentació i l’activitat física,
amb l’objectiu de prevenir i controlar
l’epidèmia d’obesitat i d’altres malalties
cròniques no transmissibles.

L’enfocament del PAAS és integral i
intersectorial. Treballa, per un costat, la
capacitació de les persones i les
comunitats per prendre decisions
informades sobre la seva salut i, per
l’altre, el desenvolupament d'entorns
generadors de salut.

Infografia 
"És temps de cols"

Recomanacions sobre l’estil
de vida. Actualització
PAPPS 2022

Els Dijous de Salut Pública de l’ASPCAT són sessions
especialitzades per compartir experiències en un espai
on els professionals poden participar i debatre temes
d'actualitat en matèria de salut pública.

Propera sessió: 23 de Març
La gestió dels primers casos autòctons de FNO
a Catalunya. Un aprenentatge col�laboratiu

Si voleu subscriure-us al butlletí del PAAS de l’ASPCAT,
podeu enviar un correu a: sec.promocio@gencat.cat

https://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/PAAS/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722001627?dgcid=raven_sd_via_email
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/fruites-hortalisses/temps-de/cols/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/Els-Dijous-de-Salut-Publica/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/Els-Dijous-de-Salut-Publica/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/fruites-hortalisses/temps-de/cols/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/fruites-hortalisses/temps-de/cols/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/fruites-hortalisses/temps-de/cols/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656722001627?dgcid=raven_sd_via_email
https://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/Els-Dijous-de-Salut-Publica/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/Els-Dijous-de-Salut-Publica/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/Els-Dijous-de-Salut-Publica/


Entrevista Juancho Montero
Jornada Maresme vocalia del Maresme

1. Que aportarà de nou aquesta ja
cinquena Jornada de l'Observatori de
l'Atenció Primària del Maresme. Amb
quins objectius la feu?

Primer de tot per retrobar-nos, abraçar-
nos, parlar de com estem, i reforçar-nos
per continuar treballant en l'anàlisi de la
medicina de família perquè finalment es
tradueixi en una millora de l'atenció que
donem a la població. L'objectiu és
exposar amb detall fins on hem arribat
amb tota la feina feta en els darrers cinc
anys i parlar del futur de l'Observatori. Al
mateix temps volem sentir la veu experta
d'uns col�legues, que des d'òptiques
diferents de la nostra, ens ajudin a
afrontar millor els reptes de l'especialitat
per als anys vinents. 

2. Una de les primeres taules és sobre els
resultats i propostes de futur sobre
l'observatori 2016-2022. Han estat uns
anys molt complexos, sobretot amb la
pandèmia: quines serien les primeres
conclusions i com creus que cal encarar
el futur (respecte del burnout i
cansament dels professionals)?

Certament, la pandèmia va disparar les
xifres que es tenien fins al moment, però
la tendència ja venia de pujada. De les
dades disparades del novembre de 2020
fins ara, la baixada existeix, però el
pendent és molt més suau, el que
significa que segurament, durant uns
anys més, ens mantindrem amb xifres
molt més altes que a la prepandèmia. Si
a aquest esgotament li  sumem la manca
de professionals (fins a 2.035 calculen),
l'envelliment mèdic, les jubilacions
avançades,  i  que  en  general,  no  volem 

Dr. Juancho Montero,
vocal del Maresme

L'entrevista destacada
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http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=925
http://www.camfic.cat/DetallGrup.aspx?idGr=925


treballar més hores (doncs valorem més
la vida familiar/social que la material) la
situació sembla ben complicada. S'han
d'escoltar les necessitats dels
professionals, adaptar-nos a cada
territori, a cada equip, a cada company i
actuar en conseqüència sense
complexos i explicar-ho. Si un equip està
"tocat" en la forma que sigui, se l'ha de
cuidar, i no desincentivar-lo, si no allà no
voldrà treballar ningú i la població de
qualsevol punt de Catalunya es mereix
tenir els millors professionals. El que perd
sempre al final, és el pacient.

3. D'altra banda, no s'escapa que esteu
en un moment on no tothom entén la
vostra situació. Heu passat de ser
aplaudits a ser qüestionats i criticats.
Com cal encara això i com cal revertir-
ho?

La societat ha tingut molta paciència
durant tot un any de pandèmia, però
després vol recuperar el temps perdut. El
problema recau en el fet que estem tan
esgotats que no tenim capacitat per
treballar el doble i recuperar tot el que
vam deixar de fer tan ràpidament com
alguns voldrien. Encara que una part de
la població ens ho recrimini, els que
coneixen a la seva metgessa de família o
la seva infermera des de fa molts anys, i
que saben l'esforç immens que han fet
per tenir cura d'ells en moments tan
difícils i que segueixen al peu del canó,
acostumen a entendre la situació. La
manca de professionals també va afectar
intensament a les consultes externes
hospitalàries, les llistes d'espera i el
rebuig de sol�licituds d'Interconsultes ha
estat enorme, però la queixa qui la rep és
el metge... Després  de passar  pel  taulell 
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on el personal administratiu rep tota la
ira d'aquell individu que veu frustrada la
seva expectativa. El burnout del col�lectiu
de gestió i serveis s'apropava molt al del
metge en 2021, però al 2022 el primer lloc
és per ells.

Per tant, necessitem reforçar al personal
administratiu especialment allà on sigui
més necessari per atendre de forma àgil i
fàcil aquells ciutadans que no saben
moure's en el món digital i truquen o
venen al centre de salut; i cal que la seva
demanda sigui rebuda perquè després
pugui ser atesa pel professional més
adient. El simple càlcul de ràtios per
habitant és un anacronisme que encara
es fa servir. La complexitat a les consultes
també existeix als taulers.

4. A la Jornada aporteu veus externes
com el director de la Fundació Galatea,
qui farà una revisió de la salut dels
professionals sanitaris. Com caldrà
superar dades de burnout que
segurament seran massa elevades?

Amb inversió econòmica i programes de
cura específics, protegint als que estan
patint i potenciar qui tinguin més
capacitat. Necessitem unitats de salut
laboral proactives per a la detecció de
l'esgotament laboral i trastorns afins.
Igual que fan revisions regulars, la salut
mental s'ha de valorar de forma
periòdica.

20/04

11 - 14:30h

Centre Cívic “La Fàbrica”
Cabrils

V Jornada Observatori de Medicina
de Família al Maresme



5. La Jornada finalitzarà amb dues
primeres espases com són el Dr.
Fernando Fabiani, metge i gran
comunicador, i el psicòleg Victor Amat,
que parlaran sobre automotivació des
d'una visió divertida. Què n'espereu
d'aquesta intervenció? d'aquesta
intervenció?

Riure de nosaltres mateixos i del món
que ens envolta, relaxar-nos, passar una
bona estona entre amics i companys.
Som molt afortunats de tenir-los entre
nosaltres. Només tinc paraules
d'agraïment per ells i per tota la resta de
ponents excel�lents que ens
acompanyaran. Una jornada com
aquesta hagués estat impensable fa 5
anys, quan ens reuníem i compràvem les
begudes al centre comercial i els
entrepans al forn de la cantonada de
casa. Sense el suport de la CAMFiC, del
COMB, de l'ACMCiB i de l'Ajuntament de
Cabrils això no hauria estat possible.
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6. Per acabar, digues-me per què creus
que cal assistir aquesta V Jornada de
l'Observatori de l'Atenció Primària del
Maresme?

Per gaudir d'una jornada d'anàlisi i de
reflexió sobre la nostra especialitat i de
l'Atenció Primària en general, des d'un
punt de vista distès i relaxat rodejat
d'amics i companys. Els metges
sentinelles especialment i tots els
companys en general es mereixen una
jornada com aquesta. Desitjo que entre
tots ens puguem carregar d'energia
positiva per poder continuar fent de
metges de família amb força i esperança,
sabent que tenim molt més poder per
canviar els esdeveniments del que
pensem.

Observatori de la medicina
familiar i comunitària al
Maresme (OMFAM):
Impacte de la pandèmia
COVID-19 sobre el burnout
professional 2021.
But At Prim Cat 2021;39:16

Observatori de la medicina
de família al Maresme: una
anàlisi de la complexitat
assistencial 2019.
But At Prim Cat 2019;37:37

20 d'Abril de 2023
Convocatòria
Eleccions Vocalía
Maresme
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