
 

   

  
 

 Butlletí electrònic setmanal – Núm. 119 – 18 de desembre de 2018 
 

  

 

 
Burnout: patiment per a tothom 
Aquesta revisió sistemàtica i metaanàlisi evidencia que el burnout de metges i metgesses pot comprometre 
l’atenció als pacients, en relació amb un augment del risc d’incidents en seguretat dels pacients, una 
disminució de la qualitat assistencial i una reducció de la satisfacció dels pacients. Conclou que les 
organitzacions proveïdores de serveis sanitaris haurien de cuidar el benestar dels professionals, sobretot 
dels menys experimentats, ja que és un factor important per la qualitat i la seguretat de l’atenció als 
pacients.  
JAMA Internal Medicine, 1 d’octubre de 2018  
 Més >> 

 

Vacuna pertussis en néixer: opció en el futur 
La infecció per Bordetella pertussis és causa de complicacions greus i mort en nadons abans de rebre la 
primera dosi de la vacuna a les 8 setmanes de vida. Actualment per donar protecció fins a la vacuna del 
nadó, es recomana l’administració de la vacuna dTpa a la dona durant l’embaràs. Aquest assaig clínic 
aleatoritzat (ACA) conclou que la vacuna monovalent de pertussis acel·lular (aP) administrada en el 
moment del naixement és immunogènica i segura, i podria ser una eina valuosa en nounats quan la mare 
no ha rebut la vacuna. 
JAMA Pediatrics, 1 de novembre de 2018 
 
 

 
 

Més >> 

 

Ciència i indústria farmacèutica, bones companyies? 
Aquest estudi conté una anàlisi transversal de 200 assaigs clínics finançats totalment per la indústria 
farmacèutica publicats en revistes científiques d'alt impacte, i també entrevistes als investigadors principals 
sobre la col·laboració amb la indústria. Els treballadors de la indústria i els investigadors col·laboren en el 
disseny, desenvolupament i redacció de la major part dels estudis, però en l'anàlisi de dades hi ha menys 
participació dels investigadors acadèmics, els quals sovint no tenen accés a totes les dades.  
British Medical Journal, 3 d’octubre de 2018  
 
 Més >> 

     

 

En la cistitis, més aigua 
Aquest assaig clínic aleatoritzat avalua la intervenció d’augmentar la ingesta d’aigua en dones sanes 
premenopàusiques que beuen poc líquid habitualment amb història de cistitis recurrents. En el grup 
d’intervenció s’ha reduït aproximadament un 50% la freqüència d’infeccions del tracte urinari (ITU) i de 
règims antibiòtics, de manera que els autors conclouen que incrementar la ingesta d’aigua és una 
estratègia efectiva per prevenir les cistitis recurrents.  
JAMA Internal Medicine, 1 de novembre de 2018  
 Més >> 

     

     

 

Si fa no fa 
Aquest estudi de cohorts retrospectives fet en pacients majors de 66 anys que viuen en residències 
geriàtriques, avalua si el risc de danys associats a caigudes és diferent en pacients a qui es pauten dosis 
baixes de trazodona en comparació amb benzodiazepines. En els resultats de l’estudi no hi ha diferències 
significatives, cosa que porta la conclusió que calen estudis per esbrinar els efectes de la trazodona en 
comparació amb altres psicofàrmacs, i avaluar-ne la seguretat.  
Journal of the American Geriatrics Society, octubre de 2018  
 Més >> 

     

     

 

Si amb fisioteràpia igual quedaràs, operar et deixaràs? 
Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) fet amb persones amb ruptura meniscal compara meniscectomia 
parcial artroscòpica (MPA) amb fisioteràpia (FT). Conclou que en persones amb ruptures meniscals no 
obstructives, la FT no és inferior a MPA en millora clínica objectivada pel pacient als 24 mesos de 
seguiment.  
JAMA, 2 d’octubre de 2018  
  

Més >> 

 

Rehabilita la MPOC! 
Aquest estudi d’intervenció no controlat fet al nostre entorn amb pacients amb malatia pulmonar obstructiva 
crònica (MPOC) avalua l’impacte d’una intervenció que inclou un programa educatiu de rehabilitació 
respiratòria (RHR), amb exercicis de fisioteràpia i educació sanitària. S’ha trobat una millora 
estadísticament significativa en mesures de qualitat de vida, fatiga, simptomatologia, capacitat d’exercici i 
dispnea.  
Atención Primaria, novembre de 2018  

 
Més >> 
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