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Els 15 reptes de present i futur de la farmàcia comunitària
Font : SEFAC
Tags : sefac, reptes, farmàcia comunitària
Data de publicació: 29/03/2016
La SEFAC publica un llibre on s'analitzen els 15 reptes de la farmàcia
comunitària espanyola que marcaran el seu present i futur; incloenthi la
relació entre el farmacèutic comunitari i la resta de professionals d'atenció
primària i el paper del farmacèutic en les noves tecnologies, entre d'altres.

Nova guia del CDC per a la prescripció d'opiacis pel dolor crònic
Font : Centers for Disease Control and Prevention
Tags : dolor crònic, prescripció, opiacis
Data de publicació: 23/03/2016
Els Centers for Disease Control and Prevention (CDC) han publicat una guia de
recomanacions dirigida a professionals d'atenció primària per a la prescripció
d'opiacis pel tractament del dolor crònic no lligat a càncer, cures pal·liatives o
malalts terminals.

Fidelitat a una farmàcia: constància farmacoterapèutica i compliment
Font : Medicine (Baltimore)
Tags : farmàcia comunitària, adherència, constància, compliment
Data de publicació: 21/03/2016
Estudi de cohort sobre la relació entre la lleialtat dels pacients a una farmàcia
comunitària i la seva constància i compliment al tractament per a la diabetis.
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