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Cuidadores: dones, pobres i sobrecarregades 

Les cuidadores informals de persones dependents tenen un alt nivell de sobrecàrrega en relació a factors 
de les cuidadores i de la persona dependent. Hi ha iniquitats de gènere i socio-econòmiques en les cures 
informals i en les seves conseqüències negatives, essent les dones i els grups socioeconòmicament més 
desafavorits els més perjudicats. Cal adoptar polítiques públiques sobre dependència que tinguin una visió 
integradora de cuidador i persona dependent i que prioritzin les cuidadores informals més necessitades de 
suport. 
Atención Primaria, març de 2017 

Journal of Advanced Nursing, març de 2017 
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Tuberculosi en adolescents: repte i oportunitat 

En el nostre entorn, la tuberculosi (TB) en l’adolescent (>12 anys d’edat) es pot presentar amb formes 
cavitades en lòbuls superiors i amb esput bacil·lífer (TB pulmonar tipus adult), que sol diagnosticar-se més 
tardanament. Aquest fet suposa un major risc de contagi.  
Anales de Pediatría, març de 2017 
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HTA en gent gran: moderem els objectius? 

Aquesta revisió sistemàtica va trobar que disminuir la pressió arterial (PA) per sota de 150/90 mm Hg en 
adults > 60 anys  millora de forma significativa els resultats en salut. Objectius més estrictes de control 
semblen beneficiosos en pacients d’alt risc, tot i que s’associen a més probabilitat d’hipotensió, síncope i 
càrrega terapèutica. No es van associar a major risc de caigudes ni a deteriorament cognitiu. 
Annals of Internal Medicine, 21 de març de 2017 
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Pagament per rendiment: el tir pot sortir per la culata? 

Els programes de pagament per rendiment (pay-for-performance, P4P) podrien associar-se, segons 
aquesta revisió sistemàtica, a millores en indicadors de procés de l’atenció en l’atenció primària. No s’han 
trobat associacions positives consistents del P4P amb resultats en salut, ni en l’atenció primària ni en 
l’hospitalària. En absència de beneficis evidents, cal tenir en compte els potencials danys i els costos 
associats a la seva implementació.  
Annals of Internal Medicine, 7 de març de 2017 
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STARTREC: prescriure adequadament no és ciència ficció 

Aquest estudi, realitzat a la regió sanitària de Lleida, detecta una prevalença de prescripció potencialment 
inadequada, segons els criteris STOPP/START, de gairebé el 60% entre la població anciana atesa a 
l’atenció primària. Els fàrmacs o situacions de risc més freqüents són benzodiazepines, antiinflamatoris no 
esteroïdals i inhibidors de la bomba de protons (criteris STOPP) i el tractament de l’osteoporosi i de la 
malaltia cardiovascular (criteris START).    
Atención primaria, març de 2017 
 BMC Family Practice, 17 de febrer de 2017 
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Errors, confiança i reputació: les direccions importen 

Els esdeveniments adversos (EA) poden malmetre la sensació de seguretat i la relació de confiança que 
s’estableix quan les institucions sanitàries vetllen per la salut de les persones. Segons aquest estudi fet 
entre directius, la majoria d’institucions sanitàries no tenen cap pla d’actuació per protegir la seva reputació 
en cas d’EA i poques tenen definit el paper de les direccions quan es produeixen. La comunicació interna i 
externa té un millor tractament a l’atenció primària que als hospitals. 
Gaceta Sanitaria, març-abril de 2017 
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Que els AINEs no aturin el cor 

Aquest estudi observacional fet a Dinamarca, mostra una associació entre ús d’antiinflamatoris no 
esteroïdals (AINEs) i augment del risc d’aturada cardíaca (AC). Es va trobar que aquest risc pot 
incrementar-se fins a un 100% segons l’AINE. Tot i les limitacions de l’estudi, aquests resultats s’uneixen a 
l’evidència acumulada sobre el risc cardiovascular dels AINEs i la necessitat de fer-ne una prescripció i un 
ús prudents.  
European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy, 1 d’abril de 2017 
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