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Congrés SEMES 2015. 
Saragossa, 10-12 
juny
El passat més de juny va tenir 
lloc a Saragossa el XXVIIé 
congrés de la SEMES.  
Membre del Geriurg hi van 
participar. La Dra Ana Vena, 
la Dra Dolors Garcia i la Dra 
Eva Lista  van participar 
cientificament..i pel que vam 
veure al whats del grup 
extracientificament també. 

Us deixo un link on podeu llegir els abstracts dels treballs 
presentats pels membres del grup:   https://goo.gl/nvsnOZ

I en aquest link podeu accedir a  la web del congrés.  
www.semes.org

VIDEO TUTORIALS D’ ECG  

El Dr Amal Mattu té un videoblog on cada setmana 
publica un cas amb 
ECG i un video 
explicatiu de pocs 
minuts de durada.    
https://ecgweekly.com

El mateix Dr MAttu 
va publicar al desembre un reculls dels articles del 2014 
que podien ajudar a salvar vides.

Aquí teniu el link al pdf  https://goo.gl/xvhxEG

�1

mY112 

Una nova aplicació  gratuïta 
disponible per Iphone i 
Android.  Permet activar el 
Sistema Emergències 
Mèdiques  donant la teva 
situació exacte. Existex una 
versió específica per a gent 
gran amb problemes de visió. 
Com a incovenient..gasta 
molta 
bateria!.   

OMNIO 

APP mèdica 
gratuïta on 
cercar  
símptomes, 
interaccions i on 
guardar els teus 
articles preferits.  

GERI-URG NEWS 
Idees per a sobreviure a l’ estiu més tórrid del que va de segle.  #geriurgSOCMUE

https://goo.gl/nvsnOZ
http://www.semes.org
https://ecgweekly.com
https://goo.gl/xvhxEG
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mYmO 

mYmO és una comunitat d’ 
aprenentatge , on persones majors 
de 55 anys transmeten els seus 
coneixements a grups de joves 
mitjançant experiències conjuntes. 
No són religiosos. De moment 
estàn a Madrid i ho estàn muntant 
a Barcelona. Feu una ullada a la 
web, i segur que li passeu el link 
als vostres pares!! 

http://www.mymo.es/que-es-

GERIATRIC EMERGENCY 

DEPARTMENT GUIDELINES 

L’ American College of Emergency Physicians ha creat 
unes guies de pràctica clínica 
específiques per a geriatria a 
urgències. 

És molt significatiu que un país 
amb l’ especialitat d’urgències 
reconeguda, tingui guies de 
pràctica clínica específiques 
per a pacients  geriatrics.

Podeu accedir al document 
complet en aquet link. 

http://www.acep.org/geriEDguidelines/

FRACTURES DISTALS DE RADI 

Hi ha vida més enllà de la 
fractura de  Colles!!  Aquí teniu 
una guia de supervivència per la 
reducció de fractures de canell 
en serveis d’ urgències “Ortho-free”.

https://goo.gl/Iz45iF

CONEIXEU EN PACO I LA PILAR? 

En Xavi Basurto que és el 
referent del nostre grup 
en temes d´investigació , 
gestiona un blog on 
trobareu   amenes “Micro-
notes” sobre cerca 
bibliogràfica, lectura 
crítica i metodologia del investigació. 

Si voleu descobrir qui són en PACO i la PILAR, 
cliqueu aquí:  https://goo.gl/u3eugJ

Segons GOOGLE el que tot ho sap, 
avui 26 de Juliol és el dia dels avis.  

I barrejar avis i estiu en una frase, 
implica parlar de cop de calor. 
Recordeu que els vells són 
població a risc. I recordeu la 
triada : Baixa consciència 
+Hipertèrmia + no suor.  

En el cas dels vells, no cal 
exposició directa al sol , i és fàcil de 
confondre amb una sèpsia !! 

Quin millor dia per a publicar el full 
parroquial  i desitjar-vos a tot un 
molt bon estiu  

FELIÇ DIA DELS 
AVIS I FELIÇ 
ESTIU!!
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https://goo.gl/u3eugJ
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