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El “full parroquial” del grup

Comença un
any farcidet!
Res mes començar l’ any tenim un
parell d’ events interessants.

JORNADA MONITORITZACIÓ NO
INVASIVA PACIENT INESTABLE EN L’
AMBIT URGENT HOSPITALARI I
EXTRAHOSPITALARI
Organitza: SOCMUE
Data: Dijous 30.01,14
Loc: Can Caralleu

14
GENER 20
AQUÍ!!!!

ÉS
EL FUTUR JA

A la reunió de la Junta
directiva del 20 de
gener es va aprovar el
GdT de GERI-URG.
De moment encara no
existim a la pàgina de la
SOCMUE , però tot
arribarà
..i així tindrem alguna que posar en

La Dra Eva Lista (membre del Geriurg) és un dels coordinadors de la
jornada.
Informació: www.socmue.cat

JORNADA ACTUALITZACIÓ
TOXICOLOGIA CLÍNICA
Organitza: SOCMUE
Data: Divendres 31.01,14
Loc: Can Caralleu
Direcció: Dr Santiago Nogué
Informació: www.socmue.cat

portada al mes de febrer!

Ja som grup oficial de la SOCMUE
EN S H I POSEM A FE R COS ES?
Ara que ja som oficials
no tenim disculpa. Toca
posar-se a treballar i que
la feina que fem també
sigui útil als nostres
companys d’ urgències i
als nostres pacients.

Aprofitem l’ oportunitat
que tenim entre mans i
comencem a canviar
allò que no ens agrada.
C o mp a ny s . . . . . . . É S L’
HORA
DE
FER
CIÈNCIA..i ciència de
qualitat.

ALGÚ ANIRÀ I ENS FARÀ CINC
CÈNTIMS????????

CUINEM???
Us adjuntem la
recepta de com
fer una píndola.
També trobareu
un article
perque veieU
com les fan
servir a la
clínica Mayo

continued on page 2

continued on page 3

COM CUINAR UNA PÍNDOLA
COM CUINAR UNA PÍNDOLA
1.- SITUACIÓ CLÍNICA QUE PROVOCA EL DUBTE .
Explicar en quatre linees, el cas concret que provoca el dubte .
Aquest pas, no és imprescindible. A vegades pot ser útil per aclarir que t' ha
portat a plantejar el dubte.
2.- PREGUNTA CONCRETA
Formules el teu dubte de forma concreta i concisa , ja que és a partir
d´aquesta pregunta que iniciaràs la teva cerca
3.- MÈTODE RESOLUCIÓ DEL DUBTE--> FONT BIBLIOGRÀFICA
IMportant que quedi clar quina font has fet servir per resoldre el dubte.
Això és util en un futur, tant per saber de quin any és, com per valorar si l'
origen és fiable.
4.- "PÍNDOLA"
Seria la conclusió final a la que arribes i que aplicaràs a la teva pràctica
clínica habitual res mes acabis de llegir-la.
5.- QUÈ PENSES FER ARA AMB AQUESTA INFORMACIÓ?
Cada un de nosaltres té un mètode personal de gestió de la informació. És
igual en quin format el "guardis" sempre i quan hi puguis tenir accés la
propera vegada que tinguis el mateix dubte.

En aquest article de la Clinica Mayo, podeu veure com ho fan ells i quina
utilitat li donen.
Mayo Clin Proc. n January 2013;88(1):106-112 n http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp.2012.11.003

Laura Robles Perea.
Desembre 2013.

NO ESTEM SOLS!!!!

Care of Ageing Medical Patients in the E.R.
Existeix un portal de docència en Geriatria, anomenat
POGOe.
Allà trobareu materials sobre el maneig específic del pacient
geriatric a les urgències.

Si algú de vosaltres vol col.laborar.....
SI PEL PROPER MES DE FEBRER
teniu alguna cosa
interessarnt que compartir
amb el grup, no dubteu a
publicar-ho aquí!

Si voleu plantejar algun
dubte, proposar un estudi o
comentar un article, aquest
és un bon lloc.
Només cal enviar un mail a
lrpmor@hotmail.com
Assumpte: Pel full parroquial

Algú s’ anima a fer un
píndola sobre infecció
orina vs bacteriuria
assimptomàtica????

