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Eficàcia i seguretat de la levodopa administrada per via intravenosa en pacients amb malaltia de
Parkinson
Font : Frontiers in Pharmacology
Tags : levodopa, via intravenosa, malaltia de parkinson, dopamina
Data de publicació: 11/05/2016
Anàlisi de la seguretat i eficàcia del tractament de levodopa per via intravenosa
en pacients amb malaltia de Parkinson en comparació a la seva administració
per via oral.

Relació entre els bifosfonats orals i la síndrome del túnel carpià
Font : PLOS One
Tags : bifosfonats, síndrome del túnel carpià, exposició
Data de publicació: 05/05/2016
Un estudi retrospectiu demostra la relació entre el tractament de bifosfonats i la
síndrome del túnel carpià en dones postmenopàusiques.

Nova guia per a la gestió de pacients amb dolor crònic no oncològic
Font : CatSalut
Tags : dolor crònic, recomanacions, tractament
Data de publicació: 03/05/2016
El CatSalut, junt amb el Departament de Salut, ha publicat una guia per
gestionar els pacients amb dolor crònic no oncològic. Segons l'enquesta de
Salut de Catalunya del 2014, es calcula que el 31% de la població major de 15
anys pateix algun tipus de dolor, la qual cosa emfatitza la importància
d'abordar aquesta situació eficaçment per tal de millorar els resultats clínics i la
qualitat de vida d'aquests pacients.
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