Supl. 1 (post Congrés)

El “Full parroquial” del grup

GERI-URG NEWS

Un “Mini-full” parroquial amb quatre cosetes post congrés
Participació activa del Geri-urg al XXI congrés Nacional Català
El Dr Emili Gené i la Dra Dolors Garcia mebres del comité científic. Altres
membres del grup van participar com a ponents

DES DEL GERI-URG
PODEM MILLORAR
COSES PEL CONGRÉS
2015?
És evident que la
sobrecàrrega de
treball i la manca de
reconeixement de la
tasca científica dels
que ens dediquem a la
medicina assistencial
de primera linea
repercuteix
negativament en la
calitat de les nostres
trobades científiques. Si
volem fer el congrés
més interessant,
comencem per implicarnos. Podriem proposar
temes, o fer treballs de
cara al proper congrés.
Algú s’ anima? I a
participar al nacional d’
urgències o al de
geriatria???
Senyors...obrin joc!!!!!!

Res més començar el
congrés el dijous dia 10
d’ abril a la sessió
“URGÈNCIES A DEBAT”
la Dra. Ana Garcia del
clínic ens va parlar dels
nous anticoagulants orals.
L´UPDATE “de l’
evidencia científica a la
pràcica clínica” va ser un
festival Geri-urg.
Moderava la taula Dr.
Emili Gené (Parc Taulí) .
Va exposar la Dra Mar
Ortega (Hospital clínic)
parlant-nos sobre
hemocultius a urgències, i
la Dra. Laura Robles
Perea va intentar resoldre
un cas de “Avi amb
Mareo-malo” fent servir l’
evidència científica. Just
abans de dinar, la Dra

Dolors Garcia (Althaia
Manresa) era una de les
moderadores de la sessió de
comunicacions orals breus 2.
El divendres 11 d’ abril
no ens vam quedar pas
curts. A les 8:30
presentació dels grups de
treball. La Dra Dolors
Garcia novament en acció,
va presentar el Geri-Urg,
amb les activitats que hem
fet en aquest mesos. La
Dra Eva Lista (H Bellvitge)
va tenir un dia molt mogut.
A les 8.30 presentava el
grup de VMNI, i a les 13h
dirigia el taller num. 6 :On
comença i acaba la
VMNI?.
El Dr Emili Gené ens
parlava a la taula 11, just
abans del dinar de treball,

sobre la investigació als
serveis d’ urgències, i a l’
hora del cafè participava a
la cloenda.

I festa????
No vam anar
de festa??
Of course!!!!!
No van faltar pas unes
ballaruques després de
sopar. I fruit de l’ ambient
festiu ( i d’ algun que altre
gin-tonic) va nèixer la banda
sonora del nostre grup.
http://youtu.be/
UlNEdUjF2m4

I en el proper número....
Una web interessat per apendre coses d’ urgències en 5minuts:

I parlarem del #FOAMed #FOAM i del PLE (Personal Learning Enviorement)

