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Patientcentred prescribing
Font : Australian Prescriber
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Què sabem de la interacció entre metge i pacient i de com utilitzar aquest
coneixement per millorar la prescripció? L’article analitza aquesta relació i posa
exemples de com incorporar el pacient en la presa de decisions.
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Depressió major en adults
Font : CatSalut
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Data de publicació: 30/09/2014
Aquest document estableix les pautes del tractament farmacològic de la
depressió major en adults. En l’abast del document no es considera el
tractament de la depressió melancòlica, la depressió atípica, ni l’associada a
símptomes psicòtics. Tampoc es considera la distímia, la depressió gestacional
ni els casos resistents de depressió.

Benzodiazepine use and risk of Alzheimer’s disease: casecontrol study
Font : The British Medical Journal (BMJ)
Tags : alzheimer, benzodiazepina, fàrmacs, gent gran
Data de publicació: 25/09/2014
Si bé s’ha demostrat amb anterioritat els efectes nocius en la memòria i en la
capacitat cognitiva, l’ús de les benzodiazepines associat a un major risc
d’Alzheimer ha sigut sempre motiu de debat. Aquest estudi demostra
l’associació existent entre aquesta família de fàrmacs i l’aparició de la malaltia.

Unintended Consequences of Expensive Cancer Therapeutics – The Pursuit of Marginal
Indications and a MeToo Mentality That Stifles Innovation and Creativity
Font : Journal of the American Medical Association (JAMA)
Tags : càncer, recerca, fàrmacs, investigació, innovació
Data de publicació: 19/09/2014
El càncer és un important problema sanitari a tot el món. Tanmateix, diversos
són els factors que estan contribuint a l’increment de la càrrega econòmica, i
sens dubte, l’elevat cost dels medicaments n’és un de determinant.

Bones pràctiques professionals a la farmàcia comunitària d'Espanya
Font : Portalfarma
Tags : estàndards professionals, bones pràctiques professionals, farmàcia comunitària
Data de publicació: 10/09/2014
Els quatre primers procediments de Bones Pràctiques en Farmàcia Comunitària a Espanya, aprovats pel Ple del
Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF), suposen un avanç per a l’establiment de les bases, a
nivell nacional, de bones pràctiques en farmàcia.
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