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Digue’m on vius i et diré com ingresses 
Els determinants socials tenen un impacte molt important en la salut de la població adulta i pediàtrica. En 
aquest estudi descriptiu realitzat a Sevilla durant el 2014, les taxes d’hospitalitzacions pels diagnòstics més 
freqüents en nens menors de 15 anys van ser més elevades en els districtes amb menor nivell 
socioeconòmic. En aquests districtes els ingressos van tenir lloc a edats més primerenques i es van produir 
de forma més freqüent amb caràcter urgent. 
Anales de Pediatría, desembre de 2017 
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Més longitudinalitat a l’atenció primària, menys urgències a l’hospital  
Aquest estudi fet amb 10.000 pacients de més de 65 anys al Regne Unit, mostra que els pacients que 
experimenten menys continuïtat assistencial (CA) a l’atenció primària, tenen més risc d’admissió a 
urgències de l’hospital. També es va trobar un gradient ascendent de risc d’admissió a urgències de 
l’hospital amb menys continuïtat per part del metge de família de referència del pacient. Els resultats 
indiquen que les mesures de gestió encaminades a fomentar una major CA per part del professional de 
referència (longitudinalitat), poden disminuir el risc d’atenció a urgències de l’hospital.  
Annals of Family Medicine, novembre-desembre de 2017 
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Qualitat de l’aire, salut dels infants 
Els resultats d’aquest estudi de cohorts retrospectives de base poblacional fet a Londres suggereixen que la 
contaminació de l’aire relacionada amb el trànsit rodat està afectant el creixement fetal. En concret un 3% 
dels casos de baix pes en néixer (BPN) dels nens i nenes nascuts a terme a Londres es podria atribuir 
directament a l’exposició a partícules en suspensió de <2,5 µm. Aquests resultats i les polítiques públiques 
per donar-hi solució són extrapolables a altres ciutats europees de característiques similars.  
British Medical Journal, 5 de desembre de 2017 
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Més actuacions d’infermeres, menys reingressos 
Aquest estudi nord-americà mostra que és possible disminuir els reingressos hospitalaris a través de 
programes liderats per infermeres que incloguin actuacions en el moment de l’admissió, abans de l’alta i en 
el seguiment post alta. També és important la selecció de pacients d’alt risc i la implicació dels 
professionals a càrrec del pacient durant l’ingrés tant en la identificació d’aquests pacients com en les 
intervencions per reduir els reingressos.  
Worldviews on Evidence-Based Nursing, desembre de 2017 
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Anticonceptius i càncer de mama 
En aquest ampli estudi de cohorts prospectiu, les dones en tractament actual o recent (en els últims 6 
mesos) amb anticonceptius hormonals tenen un risc de càncer de mama superior a les dones que mai els 
han utilitzat. Aquest risc augmenta en dones que els han pres de forma prolongada. Tanmateix, el risc, en 
termes absoluts, és petit i cal considerar-lo de forma conjunta amb els beneficis del tractament.   
New England Journal of Medicine, 7 de desembre de 2017 
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Diagnòstic precoç: una prioritat? 
Aquest estudi de cohorts compara la mortalitat en persones diagnosticades de DM2, HTA i hipotiroïdisme 
amb la de les persones no diagnosticades (malaltia no detectada) i la de les persones sense malaltia. 
Només els pacients amb DM2 i HTA diagnosticada van presentar una major mortalitat respecte a les 
persones sense DM2 i HTA, respectivament. La DM2 no diagnosticada es va associar a un increment en la 
mortalitat respecte les persones sanes però inferior a les persones diagnosticades. Aquests resultats 
qüestionen la utilitat del diagnòstic precoç d’aquests patologies, especialment de la HTA i l’hipotiroïdisme.    
BMC Family Practice, 7 de desembre de 2017 
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Si està irritat, FODMAPs 
En aquest assaig clínic controlat amb placebo de pacients amb síndrome del colon irritable (SCI), una dieta 
baixa en carbohidrats fermentables (FODMAPs) es va associar a puntuacions més baixes en les escales de 
símptomes en comparació amb placebo. L’alleujament adequat dels símptomes es va assolir en el 61% 
dels pacients de la intervenció, respecte al 39% amb placebo, però sense significació estadística. 
L’administració conjunta d’un probiòtic podria evitar les alteracions en la microbiota gastrointestinal 

causades per aquesta dieta.   
Gastroenterology, octubre de 2017 

 
Més >> 

 
 

Comitè assessor: Helia Cebrián, Victoria Feijóo,  Roser Masa,  Joan-Anton Vallès, Núria Soldevila, Jordina Munrós, Sandra Gallego, 
Ana Maria Urpí, Manolo Iglesias, Pilar Babi, Francisca Jurado, Josep Maria Casanovas. 
Redacció: Nani Vall-llossera i Blanca de Gispert 
Maquetació i suport tècnic: Ignasi Villòria 

 

Adreça de contacte: setmanal.bcn.ics@gencat.cat 
Podeu registrar-vos a la web de 3clics per a fer els vostres comentaris als articles a: http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=RegisterPage 

 
 

 

http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1092
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28063821
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1092
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29133489
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1090
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1088
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29208602
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1088
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29024460
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1091
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29211679
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1093
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29212453
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1094
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1089
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28625832
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=1089
mailto:setmanal.bcn.ics@gencat.cat
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=RegisterPage

