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Influència dels medicaments al volant: efectes i consells
Font : Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i Sociedad Española de Médicos
Generales y de Família
Tags : medicaments, conducció, volant,
Data de publicació: 13/12/2016
La presa de medicaments pot afectar greument la conducció, certs fàrmacs
disminueixen la capacitat de conducció de manera que els pacients que en
consumeixen són més susceptibles a patir un accident.

Quina percepció i coneixement tenen els diabètics de la seva malaltia i del tractament?
Font : Farmacéuticos comunitarios. Revista trimestral
Tags : diabetis, coneixement del tractament, compliment terapèutic
Data de publicació: 16/12/2016
L’article presenta el coneixement, satisfacció i compliment terapèutic dels
pacients diabètics des de la perspectiva de la farmàcia comunitària a
Espanya.

Anàlisi de les competències i coneixements en salut dels europeus
Font : European Journal of Public Health
Tags : salut, coneixement, enquesta
Data de publicació: 21/12/2016
Aquest article presenta els resultats de la primera enquesta d’alfabetització
en salut realitzada a 8 països europeus. S’han enquestat un total de 8.000
persones, un miler a cada país.
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