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Estudi d’ingressos a la Unitat de Cures Intensives per esdeveniments adversos associats a la
medicació
Font : Annals of Intensive Care
Tags : tractament, esdeveniments adversos, uci
Data de publicació: 15/09/2016
Estimació de la incidència d’ingressos a la Unitat de Cures Intensives (UCI)
causats per esdeveniments adversos lligats a la medicació per tal d’avaluar
la seva gravetat, nivell d’evitabilitat i costos associats.

Efectes de l’escitalopram en la mortalitat i hospitalització de pacients amb insuficiència cardíaca i
depressió
Font : Journal of American Medical Association
Tags : escitalopram, depressió, mortalitat
Data de publicació: 20/09/2016
Avaluació de la mortalitat, morbiditat i estat d’ànim de pacients amb
insuficiència cardíaca i depressió en tractament d’escitalopram.

Canvis en el model de negoci de la indústria farmacèutica
Font : Drug Discovery Today
Tags : indústria farmacèutica, medicaments, models
Data de publicació: 27/09/2016
En els últims temps s’han desenvolupat fàrmacs que han permès satisfer
noves necessitats terapèutiques. Aquest article descriu com ha canviat la
indústria farmacèutica en el període 1995–2015, amb les darreres
tendències en el seu negoci.
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