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Embenat en les úlceres venoses: and the winner is...? 
Aquest assaig clínic aleatoritzat, realitzat a 22 centres d’Atenció Primària de Madrid, no va detectar 
diferències en la cicatrització de les úlceres venoses a les 12 setmanes entre l’embenat amb doble capa i 
l’embenat de crepè. La qualitat de vida va millorar de forma significativa al llarg del tractament de forma 
similar, independentment de l’embenat utilitzat.   
Atención Primaria, desembre de 2020 
 

Més >> 

 

Menys anuncis a la tele, menys obesitat infantil 
Aquest estudi de modelatge per ordinador mostra que la restricció de publicitat d’aliments poc saludables 
entre les 5:30 i les 21:00 hores en les televisions del Regne Unit, podria disminuir significativament l’obesitat 
infantil. Les estimacions de l’estudi van trobar que si en comptes d’eliminar-los, els anuncis es desplacen a 
després de les 21:00 hores, els beneficis es reduirien en aproximadament dos terços. 
PLOS Medicine, octubre 2020 
 
 

 
 

Més >> 

 

Evitem els efectes adversos evitables! 
Aquest estudi retrospectiu realitzat en el nostre entorn, a través de la revisió d’històries clíniques, mostra que 
els esdeveniments adversos evitables (EAE) són un fenomen freqüent a l’Atenció Primària, tant en adults 
com en pediatria. En les persones adultes, els EAE són més freqüents en les dones i en les persones grans. 
És prioritari cercar fórmules de millora per reduir aquest problema a l’AP.   
Atención Primaria, desembre de 2020 
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Alcoholisme en Atenció Primària 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi en xarxa mostra que excepte per l’ús d’acamprosat, falta evidència 
sobre el benefici d’intervencions a l’atenció primària (AP) per mantenir l’abstinència de consum d’alcohol en 
persones prèviament desintoxicades. Falta evidència d’assajos clínics d’alta qualitat que avaluïn 
intervencions combinades per millorar el tractament de la dependència al alcohol en Atenció Primària. En tot 
cas, fora de l’atenció sanitària, cal debat social i científic per permetre implementar mesures de salut pública 
que han provat eficàcia però són difícils en un context de forts interessos econòmics i àmplia acceptació i 
arrelament cultural.  
British Medical Journal, 25 de novembre de 2020 
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Si caigudes vols evitar, al domicili has d’anar 
Aquest assaig clínic aleatoritzat mostra que una intervenció multidimensional amb un component educatiu al 
domicili i un seguiment telefònic posterior dirigits a la gent gran no depenent disminueix el risc de caigudes, 
millora la percepció del risc i disminueix factors de risc extrínsecs. Aquesta estratègia de prevenció és 
aplicable en Atenció Primària.  
Atención Primaria, desembre de 2020 
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Menys és més. Com ho fem?   
Revisió sistemàtica que té per objectiu identificar les estratègies efectives en reduir les proves de baix valor a 
l’Atenció Primària. Els resultats indiquen que és possible reduir-les utilitzant intervencions que incloguin 
estratègies centrades en el pacient, recordatoris i auditories als professionals. Calen més estudis sobre els 
esdeveniments adversos relacionats a la reducció de proves, i un anàlisi de cost-efectivitat  i dels resultats 
percebuts pels pacients.   
British Journal of Medical Practice, 26 de novembre de 2020 
 

 
Més >> 

 

Impacte emocional de la COVID-19 en l’entorn sanitari  
Estudi descriptiu realitzat mitjançant qüestionaris amb l’objectiu d’analitzar l’estat emocional dels treballadors 
de l’Hospital d’Igualada entre el març i l’abril de 2020, quan fou un dels focus més importants de contagi de 
COVID-19 d’Europa. Un 71,6% van comunicar símptomes d’ansietat, un 60,3% de depressió, i el 14,5% 
informà símptomes d’estrès agut. En l’estudi s’analitzen els diferents factors de risc associats a un major 
malestar emocional.  
Medicina Clínica, 27 de novembre de 2020 

 
Més >> 
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