VOCALIA DE RESIDENTS DE LA CAMFiC 2017
Estimats/des futurs/es Residents,

És un gran honor per a nosaltres convidar-vos a participar a la XIX Jornada de Residents
de la CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària), que tindrà lloc el
proper 10 de Març de 2017, a la seu de la CAMFiC a la ciutat de Barcelona.

El programa d’aquestes Jornades és fruit de l’esforç de metges/ses residents, amb
l’objectiu de crear un espai de reflexió i aprenentatge científic destinat a professionals en
formació. Durant la Jornada podrem gaudir de ponències d’actualitat, presentació i
defensa dels millors treballs rebuts i tallers d’habilitats pràctiques que versen sobre temes
d’interès en el nostre àmbit.

Especialment per a vosaltres, és el Taller d’Urgències McGiver, que tindrà lloc de 10:30 a
11:30h. Una oportunitat de conèixer tots els trucs per sobreviure a les primeres guàrdies
hospitalàries.

A més, la Jornada serà una bona ocasió per descobrir de primera mà què és la Medicina
de Família i l’ampli ventall de possibilitats que ens ofereix.

Perquè sí, perquè “l’especialitat és Família”, enguany també us esperem!

DADES ACTIVITAT

Inscripció: envia un e-mail a

10 de Març 2017, 8:30-18:15h

residentscamfic@gmail.com. On consti:

c/ de la Diputació 316, Barcelona

nom i cognoms, DNI, e-mail de contacte i

Gratuïta

acadèmia on has preparat el MIR.

*Hem reservat 10 places per acadèmia, que s’adjudicaran per estricte ordre d’inscripció.

VOCALIA DE RESIDENTES DE LA CAMFiC 2017
Apreciados/das futuros/as Residentes,

Es un gran honor para nosotros invitaros a participar en la XIX Jornada de Residentes
de la CAMFiC (Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria), que tendrá lugar
el próximo 10 de Marzo de 2017, en la sede de la CAMFiC en la ciudad de Barcelona.

El programa de esta Jornada es fruto del esfuerzo de médicos residentes, con el objetivo
de crear un espacio de reflexión y aprendizaje científico destinado a profesionales en
formación. Durante la Jornada podremos disfrutar de ponencias de actualidad,
presentación y defensa de los mejores trabajos recibidos y talleres de habilidades
prácticas que versan sobre temas de interés en nuestro ámbito.

Especialmente para vosotros/as, es el Taller de Urgencias McGiver, que se celebrará de
10:30 a 11:30h. Una oportunidad para conocer todos los trucos para sobrevivir a las
primeras guardias hospitalarias.

Además, la Jornada será una buena ocasión para descubrir de primera mano qué es la
Medicina de Familia y el amplio abanico de posibilidades que nos ofrece.

Porque sí, porque “la especialidad es Familia”. ¡Este año también os esperamos!

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Inscripción: envía un e-mail a

10 de Marzo 2017, 8:30-18:15h

residentscamfic@gmail.com.Donde conste:

c/ de la Diputació 316, Barcelona

nombre y apellidos, DNI, e-mail de contacto

Gratuita

y academia donde has preparado el MIR.

*Hemos reservado 10 plazas por academia, que se adjudicaran por estricto orden de
inscripción.

