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Intervencions infermeres: factibles i ben acceptades 
Aquesta revisió integrativa demostra la factibilitat i bona acceptació de les intervencions liderades per les 
infermeres d’atenció primària en el maneig de malalties cròniques i en la millora d’estils de vida. El consell, 
la motivació i el suport personalitzats que fan les infermeres milloren els resultats en salut de persones amb 
malalties cròniques o amb factors de risc. Calen formació i suport adequats i eliminar factors organitzatius i 
ambigüitats de rol que impedeixen implementar les intervencions infermeres.  
Journal of Advanced Nursing, 7 de setembre de 2017 
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Un pas més en la dislèxia 
Els autors d’aquest article han elaborat i validat un test de detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge 
de la lectoescriptura. Si s’aplica a l’edat de 4 anys, el test permet detectar de forma precoç els nens/es amb 
risc de presentar dislèxia, amb l’objectiu de poder dur a terme intervencions efectives el més aviat possible.   
Revista de Pediatría en Atención Primaria, 18 de juliol de 2017 
Revista de Pediatría en Atención Primaria,18 de juny de 2015  
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Indústria i prescripció: una temptació real? 
La majoria de metges/ses consideren que el contacte amb la indústria farmacèutica no té un impacte 
rellevant en la seva pràctica. Tanmateix, les evidències indiquen que les interaccions dels metges/ses amb 
la indústria i els seus representants influeixen clarament en el seu comportament i la seva actitud a l’hora 
de prescriure i afavoreixen a una prescripció que pot estar allunyada de l’evidència científica.  
British Medical Journal Open, 27 de setembre de 2017 
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Depressió postpart: postpart i més 
En dones primípares sense història prèvia de trastorn mental, aquest estudi va trobar una incidència de 
trastorn afectiu (TA) del postpart (6 mesos) en el 0,6% dels naixements. Aquestes dones van presentar un 
alt risc de TA posterior i de recurrència en naixements subsegüents. Les dones que van haver de ser 
visitades per depressió postpart (DPP) a l’hospital, en comparació amb les que van rebre prescripció 
d’antidepressius, van tenir un risc encara més gran. Aquests grups vulnerables haurien de rebre mesures 
preventives específiques. 
PLoS Medicine, 26 de setembre de 2017 
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Mal de coll i cortis: companyia ocasional? 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi, amb evidència de qualitat moderada a bona, suggereix que afegir 
una dosi única de corticosteroides al maneig habitual del mal de coll, disminueix modestament la seva 
intensitat i durada, sense increment d’efectes adversos greus immediats. El benefici és més gran com més 
intens és el dolor. La prudència en la prescripció convida a sospesar en cada cas el risc-benefici, més quan 
es tracten símptomes que tendeixen a la remissió espontània.  
British Medical Journal, 20 de setembre de 2017 
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Que no deixi l’aspirina 
En aquest gran estudi de cohorts fet en pacients que prenien aspirina a dosis baixes en prevenció primària 
o secundària, els pacients que suspenien l’aspirina tenien un risc 37% superior d’esdeveniments 
cardiovasculars. Es va observar 1 esdeveniment cardiovascular més a l’any per cada 74 pacients que 
deixaven l’aspirina; 1 per cada 36 pacients si l’aspirina estava indicada en prevenció secundària. Es van 
excloure els esdeveniments de pacients que suspenien el tractament per cirurgia o sagnat major.  
Circulation, 26 de setembre de 2017 
 
 

 

 
Més >> 

 

Toca punxar la fascïitis plantar  
Aquesta revisió sistemàtica conclou que la punció seca, realitzada sobre els punts gallet miofascials, pot ser 
un tractament efectiu en la fasciïtis plantar. Tot i que redueix el dolor de forma discreta, sembla que el seu 
efecte es manté en el temps (fins als 12 mesos). Els efectes adversos associats a aquesta tècnica són 
freqüents (al voltant del 30%) però locals i transitoris.   
Journal of Pain Research, 18 d’agost de 2017 
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