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La intervenció farmacèutica contribueix a l’adequació de la medicació a les residències de gent
gran
Font : Farmacia Hospitalaria
Tags : medicament, farmacèutic, disfàgia, medicació, trituració, gent gran
Data de publicació: 03/02/2017
Diversos estudis demostren que moltes vegades la manipulació es realitza
de manera incorrecta, el que pot derivar en problemes de toxicitat i
efectivitat.

Ús fora d’indicació de les teràpies dirigides en oncologia
Font : World Journal of Clinical Oncology
Tags : medicaments, oncologia
Data de publicació: 27/01/2017
L’ús dels medicaments fora d’indicació (offlabel en anglès) és la
prescripció de medicaments al marge de les indicacions autoritzades en la
seva fitxa tècnica.

Estratègies de desinversió de medicaments
Font : Questions d´économie de la Santé
Tags : desinversió, medicaments
Data de publicació: 24/01/2017
La desinversió de medicaments és una expressió que s’usa sovint en la
literatura, que contempla un ampli ventall de mesures que poden ser
actives o passives en funció del paper de l'Administració pública.

El paper del farmacèutic en el disseny i la implementació de sistemes de suport a la prescripció
de medicaments
Font : Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Tags : sistemes de suport, prescripció
Data de publicació: 19/01/2017
L'article presenta les claus bàsiques per al disseny i una eficient
implantació, monitorització i seguiment dels sistemes de suport a la decisió
clínica en el camp de la prescripció farmacològica.

Consideracions en la teràpia farmacològica de llarga durada en la cirurgia bariàtrica
Font : American Journal of Healthsystem pharmacy
Tags : cirurgia bariàtrica
Data de publicació: 17/01/2017
Els canvis anatòmics i fisiològics associats amb la cirurgia bariàtrica i la pèrdua de pes produeixen inquietuds en la
teràpia amb fàrmacs que requereixen una monitorització proactiva per a maximitzar els beneficis de la cirurgia i
prevenir morbiditats.
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