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Guia de la Societat Americana de Farmacèutics en l’atenció de pacients amb VIH
Font : American Society of HealthSystem Pharmacists
Tags : farmacèutics, sida, vih
Data de publicació: 02/12/2016
Informe Guidelines on Pharmacist Involvement in HIV Care de la Societat
Americana de Farmacèutics.

Esdeveniments adversos en pacients geriàtrics: incidència, factors predictius i conseqüències
Font : The European Journal of Public Health
Tags : esdeveniment advers, gent gran, envelliment, error,
Data de publicació: 05/12/2016
El Maastricht University Medical Centre va dur a terme un estudi que va
concloure que el 40,5% dels ingressos en persones majors de 65 anys es
donen provocats per un esdeveniment advers a causa, majoritàriament, de
l’ús de medicaments.

L’accés públic als desfibril·ladors externs automatitzats
Font : Resuscitation Journal
Tags : desfibril·lador, parada cardíaca, infart
Data de publicació: 07/12/2016
La Universitat de Copenhagen, juntament amb els hospitals Rigshospitalet i
Gentofte han realitzat un estudi sobre els beneficis de l’ús de
desfibril·ladors públics en aturades cardíaques.
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