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Guia del National Health Service (NHS) per a la revisió de la polimedicació
Font : NHS
Tags : guia, polimedicació
Data de publicació: 04/10/2016
Guia del National Health Service (NHS) per al maneig del pacient
polimedicat a través d’una estructura de 7 passes per a la revisió de la
medicació.

Peticions fetes a la FDA pels ciutadans. Són escoltades?
Font : Plos One
Tags : fda, fàrmacs, pacients
Data de publicació: 10/10/2016
Estudi descriptiu que avalua el contingut i el resultat de les peticions fetes a
la Food and Drug Administration (FDA) sobre assumptes de salut pública

Tipus i freqüència de les alertes de medicaments fetes a la farmàcia comunitària
Font : Pharmacoepidemiology and drug safety
Tags : alertes, seguretat del pacient, farmàcia comunitària
Data de publicació: 13/10/2016
De 123 farmàcies comunitàries holandeses estudiades, i un 10% de
pacients escollits al atzar, gairebé un 50% de les seves prescripcions
generava algun tipus d’alerta de seguretat en els seus sistemes
informàtics.
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