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Per molta calor que faci.......... ja ha arribat la tardor
TOTS PLEGATS AMB UN OBJECTIU
Linea de treball: Discussió de cas clínic
Objectiu curt plaç: Discussió de les diferents opcions terapeútiques i
de cures d’infermeria en funció de com evoluciona el cas
Objectiu intermig: Millorar la capacitat per gestionar coneixements
i per cercar informació científica útil
Objectiu final: Publicar la discussió del cas
Us presentem un cas clínic. Des de que es va recollir el pacient fins que es va
tancar el cas es van haver de pendre decisions importants, no només mèdiques sino
també de cures i tractament de determinats símptomes.
La idea es anar desenvolupant el cas via Googledrive . En cada
moment del cas, anirem proposant

diverses opcions i

raonant-les amb dades objectives. En Medicina 2+2
no sempre fan 4. Aquí la qüestió no és “encertar” ,
sino decidir un camí en base a una informació
científica. La discussió d’un cas clínic no és una
forma de criticar o lloar publicament als que van
atendre el pacient. La discussió de cas clínic és una
metodologia de treball que ben utilitzada, ens donarà
molt bones eines per a actuar davant d’un cas similar.
Un cop acabem la discussió completa del cas, el prepararem per a poder
publicar-lo. Quan la feina estigui feta, decidirem “com” i “on”. El nombre de d’
autors dependrà del format, el lloc de publicació i les aportacions que cada un de
nosaltres faci al projecte.

#GERI-URG. Octubre 2014.

Canvi de tàctica

En vista de que vàries
linees de treball obertes
no ens han portat gaire
lluny, seguint els consells
dels grans, canviarem dues
coses.
Proposem un sol projecte
en comú i el
desenvoluparem en el
nostre nou foro a google
grups.
CLIK BELOW
TO START
THE GAME

https://
groups.google.com/d/
forum/geri-urg

