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La violència masclista ens toca 
Aquest estudi qualitatiu fet amb professionals d’atenció primària va identificar com a factors que 
potencialment poden ajudar a la identificació de la violència de gènere l’experiència professional, 
l’atmosfera receptiva, el vincle, l’escolta activa, l’observació del comportament i la identificació de lesions. 
Com a factors limitants van destacar: el silenci, la negació o no reconeixement de la violència per part de la 
dona, la por o la culpa, la presència de l’agressor; i la falta de preparació, de temps i de voluntat d’afrontar 
un problema complex, per part dels professionals.  
Atención Primaria, gener de 2020 
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Talles i gràfiques o la teoria de la relativitat 
Aquest estudi descriptiu de base poblacional realitzat al País Basc mostra que el canvi de les gràfiques de 
referència (de les gràfiques de la Fundació Orbegozo de 2004 a les de 2011) multiplica per 6 el nombre de 
diagnòstics de talla baixa en els nens i nenes d’entre 4 i 13 anys. L’avaluació dels casos diagnosticats amb 
la nova taula ajudarà a valorar la seva idoneïtat i precisió.       
Anales de Pediatría, gener de 2020  
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Tenir o no tenir infermera de capçalera 
Aquesta revisió sistemàtica i síntesi narrativa va trobar 46 estudis (20 assajos clínics aleatoritzats, ACA) 
que avaluaven intervencions infermeres per millorar els resultats en pacients de la comunitat amb 
hipertensió (HTA), diabetis mellitus (DM2) i dislipèmia. 43 estudis van mostrar resultats beneficiosos en 
millora de símptomes, objectius de control, coneixement i maneig d’aquests factors de risc cardiovascular.  
Journal of Advanced Nursing, gener de 2020 
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Cuidant la relació professional-pacient 
Aquest estudi de metodologia mixta va identificar 5 pràctiques que poden millorar la “presència” i la 
connexió amb els pacients en la trobada clínica: 1) preparar-se amb intenció; 2) escoltar intensament i de 
manera completa; 3) acordar el que és més important; 4) connectar amb la història del pacient; 5) explorar 
les implicacions professionals. Sense solucionar tots els factors que amenacen el valor de la relació 
professional-pacient, aquestes mesures podrien ser útils i fàcils d’implementar.  
JAMA, 7 de gener de 2020 
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Indústria farmacèutica i associacions de pacients: amistats perilloses 
El finançament de les associacions de pacients per la indústria farmacèutica (IF) és freqüent en els països 
de rendes altes i en àrees clíniques diverses. Poques associacions tenen mesures per regular-ho i la 
transparència és inadequada. Hi ha pocs estudis que avaluïn l’associació entre el grau de finançament i 
postures sobre decisions polítiques, però les associacions finançades generalment s’alineaven amb els 
interessos dels seus patrocinadors.  
British Medical Journal, 22 de gener de 2020 
British Medical Journal, 12 desembre de 2019  
 Més >> 

     

     

 

Activa’t per envellir millor! 
Aquest assaig clínic aleatoritzat (ACA) fet a Saragossa, posa de manifest que un programa d’estimulació 
cognitiva fet en atenció primària és eficaç per mantenir el rendiment cognitiu de persones grans amb 
envelliment normal. No hi ha evidència que aquest benefici es traslladi a millorar el rendiment en les 
activitats bàsiques de la vida diària, mesurades amb les escales Barthel i Lawton i Brody. 
Atención Primaria, gener de 2020 
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A l’ictus, menys LDL pot ser millor 
Aquest assaig clínic en paral·lel fet amb 2.860 pacients amb ictus o accident isquèmic transitori (AIT) 
recents va trobar que els pacients assignats al grup amb objectiu de colesterol-LDL inferior a 70 mg/dL, van 
presentar menor risc de patir posteriorment un esdeveniment cardiovascular major que els pacients 
assignats a l’objectiu de colesterol-LDL entre 90 i 110 mg/dL. L’estudi va rebre finançament de la indústria 
farmacèutica i es va suspendre prematurament per falta de recursos econòmics.  
New England Journal of Medicine, 2 de gener de 2020 
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