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Efecte del copagament en el compliment terapèutic en pacients amb síndrome coronària aguda
Font : Heart
Tags : cardiologia, copagament, compliment
Data de publicació: 26/04/2017
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El compliment terapèutic després d'una síndrome
coronària aguda (SCA) pot ser subòptim, fins i
tot, quan el pacient està exempt de copagament.

Comparteix a...

L’expansió de les fonts d’informació afavoreix la investigació farmacoepidemiològica
Font : Revista Española de Salud Pública
Tags : farmacoepidemiologia, big data, medicaments
Data de publicació: 20/04/2017
La farmacoepidemiologia, entesa com l’estudi de
l’ús i dels efectes dels medicaments en grans
poblacions, és ara més factible que mai, gràcies
a la incorporació massiva de dades (Big Data).

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la diabetis mellitus tipus 2
Font : CatSalut
Tags : diabetis, pautes, catsalut
Data de publicació: 18/04/2017
El CatSalut ha publicat una actualització de les Pautes per a l'harmonització del
tractament farmacològic de la diabetis mellitus tipus 2 (DM2), des de la
perspectiva de l’atenció primària i comunitària. S’hi han incorporat les darreres
novetats terapèutiques i científiques i s’han considerat, en termes poblacionals,
els criteris d’eficiència i sostenibilitat de la prestació sanitària per tal de garantir
l’accessibilitat universal i l’equitat.
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