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La intervenció dels farmacèutics contribueix a millorar el seguiment dels pacients amb diabetis
mellitus tipus 2
Font : BMJ Open
Tags : farmacia, diabetis mellitus, tractament
Data de publicació: 06/06/2017
La participació d’un professional farmacèutic en la
revisió dels tractaments dels pacients amb
diabetis mellitus tipus 2 (DM2) té un efecte positiu
per al seguiment de la malaltia i en els nou
processos d’assistència sanitària recomanats pel
National Institute for Health and Care Excellence
(NICE).

Revisió sistemàtica del tractament de dolor en pacients amb demència i fractura
Font : BMC Geriatrics
Tags : fractura, demència, gent gran
Data de publicació: 01/06/2017
Els pacients amb demència que pateixen una
fractura reben menys analgèsia en comparació
amb un pacient que no pateix aquesta malaltia.

Diversos factors influeixen en la no adherència als tractaments farmacològics en pacients amb
hipertensió arterial
Font : Patient Preference and Adherence
Tags : compliment, malaltia, hipertensió arterial
Data de publicació: 30/05/2017
El perfil sociodemogràfic que registra una
adherència superior al tractament és el d’un
home d’entre 45 i 65 anys, diagnosticat
d’hipertensió fa més de 10 anys, amb estudis
superiors i que rep una associació de principis
actius en una única presentació.

ISSN: 23399538
Dipòsit Legal: B 105122014
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides,
incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Trameses d'informació i inscripcions del Gencat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit.
L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és
Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.
alta :: baixa :: contacte

© Generalitat de Catalunya

Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí

#

52

Newsletter Gecofarma
Generant Coneixement sobre la Prestació Farmacèutica
CatSalut. Servei Català de la Salut

Imprimeix | Butlletins anteriors

de 2017

Enllaços relacionats
:: Workshop
:: Twitter @salutcat

Comparteix a...

Xarxa virtual d’antídots entre els serveis de farmàcia dels hospitals de Catalunya
Font : Farmacia Hospitalaria
Tags : antídots, intoxicacions, xarxa virtual,
toxicologia
Data de publicació: 14/06/2017
Més de 40 hospitals públics i privats catalans
s’han adherit a la xarxa creada l’any 2015 i en la
qual s’han sol·licitat 9 préstecs d’antídots i rebut
13 consultes toxicològiques.

Polimedicació durant l’últim any de vida en pacients de més de 65 anys
Font : American Journal of Medicine
Tags : gent gran, medicaments, polimedicació
Data de publicació: 13/06/2017
El percentatge d’adults que pren més de 10
fàrmacs poc abans de morir passa del 30,7 al
47%, sent els analgèsics, antitrombòtics,
diürètics, psicolèptics i betabloquejants els més
habituals.

Efectivitat i seguretat d’anticoagulants orals per a la prevenció d’ictus
Font : Pharmacoepidemiol Drug Saf
Tags : fibrilació auricular, anticoagulants orals,
antiagregants, tromboembolisme
Data de publicació: 09/06/2017
Un estudi liderat per investigadors de Catalunya
ha
avaluat
l’eficàcia
i
seguretat
dels
anticoagulants en condicions d’ús real per a la
prevenció d’ictus en pacients amb fibril·lació
auricular no valvular.
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