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Col·laboració entre farmacèutics i metges per millorar el compliment terapèutic
Font : BMJ Open
Tags : relació farmacèutic i metge, adherència a la medicació
Data de publicació: 12/07/2016
Estudi per a conceptualitzar un model de col·laboració entre farmacèutics
comunitaris i metges d'atenció primària que ajudi a millorar el compliment
terapèutic dels pacients crònics.

Relació entre personalitat i l'ús nomèdic de medicaments per augmentar les capacitats
cognitives
Font : Frontiers in Psychology
Tags : capacitats cognitives, ús nomèdic, mal ús dels medicaments
Data de publicació: 07/07/2016
Estudi que se centra en la relació entre els cinc grans trets de personalitat i l’ús
nomèdic dels medicaments que es prenen com estimulants de les capacitats
cognitives.

Metodologia de l’índex d’accés als medicaments 2016
Font : Access to Medicine Foundation
Tags : accés als medicaments, països de renda baixa o mitjana, fundació per a l
´accés als medicaments
Data de publicació: 05/07/2016
L'Índex d'accés als medicaments és una eina biennal per avaluar els esforços
de les companyies farmacèutiques per facilitar l'accés als medicaments. Aquest
document exposa la metodologia utilitzada en l'elaboració de l'índex de l'any
2016. L'informe inclou el llistat de les companyies farmacèutiques, els països,
les malalties i teràpies incloses, a més dels 83 indicadors que han permès la
comparació entre companyies farmacèutiques.
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