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Model per explicar les variacions en l’efectivitat relativa arreu d’Europa
Font : International Journal of Technology Assessment in Health Care
Tags : efectivitat relativa, avaluació, nous medicaments
Data de publicació: 15/03/2016
Identificació dels factors determinants de l'efectivitat relativa d'un fàrmac per
tal d'entendre les diferències entre països de la Unió Europea.

Revisió de guies nacionals per al maneig de la MPOC a Europa
Font : European Respiratory Journal
Tags : mpoc, guies pel tractament, comparació
Data de publicació: 11/03/2016
Existeixen múltiples guies nacionals pel tractament de la MPOC amb l'objectiu
de millorar l'atenció rebuda d'aquests pacients. Aquest estudi avalua les
principals diferències i similituds pel que fa al diagnòstic, estratificació i
farmacoteràpia de les diverses guies disponibles a Europa.

Poden els SMS millorar l’adherència als antipsicòtics?
Font : BMJ Open
Tags : missatges de text, salut mòbil, antipsicòtics, adherència terapèutica
Data de publicació: 03/03/2016
Davant l'estigma i la baixa adherència associada als pacients amb patologies de
salut mental, la salut mòbil es presenta com una solució efectiva, fàcil i barata.
Aquest estudi avalua a través d'una enquesta transversal l'opinió d'un grup de
pacients que ha rebut missatges personalitzats per tal de millorar l'adherència
al seu tractament.
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