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El poder infermer en la diabetis 
Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) fet a Andalusia comparava l’atenció habitual feta per infermeres d’un 
centre de salut amb una intervenció infermera estructurada i individualitzada d’educació diabetològica al 
llarg de 6 mesos, amb reforçament al cap de 12 i 18 mesos. La intervenció va a aconseguir reduccions 
significatives de l’hemoglobina glicosilada, glucèmia basal, colesterol total, colesterol LDL i pressió arterial 
sistòlica. A més va augmentar la proporció de pacients que assolien l’objectiu de control d’hemoglobina 
glicosilada <7%.  
International Journal of Nursing Studies, 6 de setembre de 2019 
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Pantalles, les justes 
Aquesta revisió sistemàtica amb metanàlisi suggereix que l’ús de la televisió i dels videojocs s’associa de 
forma negativa amb el rendiment escolar, especialment en el cas dels adolescents. Considerant que l’ús de 
pantalles s’ha relacionat amb pitjors indicadors de salut, és recomanable fomentar altres tipus d’activitats de 
lleure entre els infants i els adolescents i intentar reduir el contacte amb aquests dispositius.  
Jama Pediatrics, 23 de setembre de 2019 
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Regals que deterioren l’atenció 
Aquest estudi retrospectiu fet en metges de capçalera francesos va mostrar que els professionals que no 
reben regals de la indústria farmacèutica (IF) tenen millors indicadors d’eficiència en la prescripció i 
prescripcions menys costoses que els professionals que reben regals. Ni aquest ni cap estudi ha demostrat 
beneficis en salut de les activitats promocionals de la IF.  
British Medical Journal, 5 de novembre de 2019 
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4 x 5 no és menys que 3 x 10 
Segons aquest assaig clínic aleatoritzat de no inferioritat, els resultats clínics de 5 dies de tractament amb 
penicil·lina V quatre cops al dia no són inferiors als del règim actualment recomanat a Suècia de 10 dies de 
tractament amb penicil·lina V tres cops al dia en el tractament de la faringoamigdalitis causada per 
estreptococ del grup A. Aquest règim curt podria ser una alternativa de tractament que permetria reduir el 
consum total de penicil·lina V en un context de resistències i sobretractament que exigeix optimitzar l’ús 
dels antibiòtics. 
British Medical Journal, 4 d’octubre de 2019 
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Prestació per risc en l’embaràs i IT: similars però diferents 
Segons aquest estudi, sobre la utilització de la prestació per risc en l’embaràs (PRE) i la incapacitat 
temporal (IT) de les treballadores embarassades del Parc Salut Mar (Barcelona), aquestes es mantenen 
actives la major part de l’embaràs (primer i segon trimestre). Durant l’embaràs, les absències es deuen 
majoritàriament a episodis d’IT. Gairebé un terç de les dones s’acullen a la PRE amb o sense IT prèvia. 
Aquestes dades mostren un canvi en la gestió de protecció social de les treballadores embarassades.       
Gaceta Sanitaria, setembre de 2019 
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Els refrescos maten? 
Aquest estudi d’una cohort procedent de 10 països europeus troba una associació positiva entre el consum 
total de refrescos, de refrescos ensucrats i de refrescos edulcorats artificialment, amb la mortalitat per totes 
les causes. Cada vegada tenim més evidències sobre els efectes negatius d’aquestes begudes per la salut. 
És important i urgent dur a terme accions i activitats per tal de reduir el seu consum entre la població.       
JAMA Internal Medicine, novembre de 2019 
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 Fer o no fer eco al tercer trimestre 
Aquest estudi dut a terme als Països Baixos mostra que, en els embarassos de baix risc, la realització 
d’una ecografia de rutina en el tercer trimestre, en comparació a fer-la només si està clínicament indicat, 
augmenta la detecció de fetus petits per a l’edat gestacional però no redueix la incidència de resultats 
perinatals adversos greus. Aquests resultats no recolzen la realització rutinària d’una ecografia durant el 
tercer trimestre en gestants de baix risc.  
British Medical Journal, 15 d’octubre de 2019 
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