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Anàlisi econòmica d’un programa d’atenció farmacèutica per a pacients diabètics i hipertensos
en Atenció Primària
Font : J Manag Care Pharm
Tags : diabetis, costefectivitat, despesa sanitària
Data de publicació: 09/03/2017
El programa d’atenció farmacèutica millora els resultats en la pressió
arterial, el control glucèmic, i no augmenta significativament la despesa
directa de l’atenció sanitària.

Les investigacions sobre teràpies farmacològiques per a malalties infeccioses més importants de
l’any 2015
Font : American Journal of HealthSystem Pharmacy
Tags : malalties infeccioses, estudis, medicaments
Data de publicació: 07/03/2017
Membres de la Xarxa de malalties infeccioses de Houston, Estats Units, han
seleccionat els 10 estudis més importants de 2015 sobre tractaments
farmacològics utilitzats per al tractament de malalties infeccioses.

Ús d’opioides a Espanya en el període 20082015
Font : Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios
Tags : opioides, aemps, consum
Data de publicació: 06/03/2017
Informe de la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios
sobre el consum d’opioides en els anys 20082015.
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