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actualitat
comunicació com a eix central d'una Societat
científica
Jordi Mestres Lucero
Metge de Família, GdT TICs i vocal de comunicació de la CAMFiC

La comunicació és una eina fonamental en la relació entre persones, la CAMFiC com a
societat cientí ca dels metges i metgesses de Família a Catalunya vol establir els canals de
comunicació adients per a tot tipus de socis i sòcies.
És per aquest motiu que comencem una nova etapa en la publicació capçalera amb
continguts i imatge totalment renovats, publicació amb més de 10 anys de recorregut que
ha complert la seva funció però que ara cal actualitzar. Un canal digital per apropar-vos
l'actualitat en Atenció Primària, explicada pel seus protagonistes.
Cada mes trobareu a la bústia del vostre correu i en els mitjans habituals de difusió de la
CAMFiC (web i xarxes socials) una nova edició del capçalera amb els següents continguts:

Notícia destacada

cada número començarà amb una o diverses notícies
destacades de l'àmbit de l'Atenció Primària.

Actualitat

us presentem aquelles notícies relacionades amb
l'activitat de la CAMFiC i posicionaments de la junta o dels
seus Grups de Treball.

Grups de Treball i Vocalies

cada mes explicarem que fan els Grups de Treball i les
diferents Vocalies de la CAMFiC, explicat directament
pels seus protagonistes. En format d'entrevista o notícia
breu.

Metges al núvol

en col·laboració amb el GdT en TICs cada mes us
presentem novetats relacionades amb les noves
tecnologies, us oferirem propostes de blogs, apps,
recursos digitals i molt més. Un veritable complement per
al dia a dia a la consulta.

Consulta Oberta

en aquest apartat volem donar la veu a aquells
professionals que tinguin alguna cosa important a
compartir, escrits en primera persona amb un toc molt
més personal. Us convidem a passar perquè ens obren la
seva consulta...
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Comencem el repàs als principals canals de comunicació de la CAMFiC, tria aquells que
millor s'adaptin a les teves necessitats, tens molt per escollir:

pàgina web
http://www.cam c.cat
La pàgina web corporativa de la CAMFiC, en format mòbil responsive,
per tal que s'adapti a qualsevol dispositiu.
Podeu contactar amb la CAMFiC utilitzant el formulari de contacte
directament desde la web.

xarxes socials
https://twitter.com/cam c
La xarxa social de l'ocellet t'està esperant per informar-te al moment
de les novetats i de tota l'activitat de la CAMFiC quan està passant.
També pots seguir els comptes de twitter de les vocalies, Grups de
Treballs i projectes propis:

GdT Dermatologia

GdT d'Ecogra a

GdT d'AtDom

GdT Comunicació

Vocalia de
Residents

Vocalia de Joves
Metges

GdT d'Ètica

GdT de TICs

Congrés CAMFiC

Projecte La Pràctica
Clínica

Vocalia de Formació
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També et pots passar per les llistes creades per la CAMFiC, amb
comptes de twitter recomanats https://twitter.com/cam c/lists

https://www.facebook.com/cam c
És la xarxa social amb més seguidors, així que si vols estar a la última
de tot el que es mou per la CAMFiC, no dubtis en fer-te seguidor de la
pàgina.
També pots seguir els comptes del Grups de Treball o Vocalies:

https://vimeo.com/cam c
En aquesta xarxa social trobaràs col·leccions de vídeos de jornades de
la CAMFiC i de l'Aula de Formació.
El Grup de Treball d'Ètica de la CAMFiC també té el seu propi canal:

producció científica
http://www.butlleti.cat
El Butlletí és una revista mèdica que publica articles de tots els
aspectes de la medicina de família i atenció primària, com ara l’atenció
clínica dels pacients, l’organització i avaluació de l’assistència i de
l’atenció en la comunitat, o la formació postgraduada en l’especialitat.
El Butlletí és l’òrgan d’expressió de l’activitat cientí ca de la CAMFiC,
però pretén anar més enllà i servir de suport per a la comunicació
cientí ca i el debat del conjunt de l’atenció primària a Catalunya.
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http://www.cam c.cat/Fullspacients.aspx
El projecte fulls per a pacients de la CAMFiC va néixer el 2002 amb
l’objectiu de millorar la informació que els metges podem donar als
pacients a les consultes d’Atenció Primària. Una de les principals
qualitats del Fulls per a Pacients de la CAMFiC és la revisió periòdica i
actualització. Els fulls són d’accés lliure tant per als professionals com
per als pacients.

http://www.cam c.cat/Biblioteca.aspx
En aquest espai els Grups de Treball i les Vocalies comparteixen
documents d'elaboració pròpia, enllaços d'interès i material
d'activitats.

app
Descarrega l'app de la CAMFiC per estar al dia de totes les nostres
novetats. No oblidis deixar activades les noti cacions per no perdre't
cap esdeveniment important.

Porta la CAMFiC a la teva butxaca

newsletter
Cada 15 dies rebreu al vostre correu el newsletter CAMFiC amb totes aquelles activitats
programades per als següents 45 dies. Totes les activitats presencials organitzades per
l'aula CAMFiC, jornades dels Grups de Treball i també totes les del campus virtual.

Vocalia de comunicació: http://www.cam c.cat/DetallGrup.aspx?idGr=913
mail: informans@cam c.org
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