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Anàlisi dels processos de desprescripció i desenvolupament d’un model a seguir
Font : British Journal of Clinical Pharmacology
Tags : desprescripció, polimedicats, resultats
Data de publicació: 26/11/2015
Un model de desprescripció sistemàtic, basat en evidències i centrat en el
pacient és necessari per a què molts pacients deixin de prendre medicació
inadequada.

Revisió sistemàtica de les aplicacions mòbils per al càlcul de dosis d'insulina
Font : BMC Medicine
Tags : aplicacions mòbils, insulina, diabetis, aplicacions mèdiques
Data de publicació: 18/11/2015
Moltes de les aplicacions mòbils que serveixen per calcular les dosis d'insulina
tenen mancances pel que fa a la seguretat i a la idoneïtat.

La importància del consell farmacèutic per millorar l’adherència terapèutica
Font : Medicine
Tags : esdeveniments adversos, seguretat del pacient, farmacovigilància,
compliment terapèutic
Data de publicació: 11/11/2015
Un estudi analitza com el paper del farmacèutic, un cop el pacient ha rebut
l’alta hospitalària, és clau per al bon compliment terapèutic i redueix el risc
d’efectes adversos relacionats amb la medicació.

Revisió sistemàtica del temps de retirada de medicaments associats a mortalitat
Font : BMC Medicine
Tags : retirada de medicaments, efectes secundaris, regulació
Data de publicació: 04/11/2015
L’interval de temps des que se certifica una defunció provocada per un
medicament i la retirada seva del mercat és pràcticament el mateix que hi
havia seixanta anys enrere.
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