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Científiques de Fisabio estudien com millorar la seguretat en l'ús de medicaments
en embarassades i durant la lactància
Juntament amb Fisabio, 88 entitats públiques i privades de 22 països crearan un sistema en xarxa amb bases de
dades mèdiques de tota Europa. El 90% de les embarasses estan exposades a un medicament receptat, i només el
5% d'ells ofereix informació de seguretat adequada.
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Ajuda Fundació Merck Salut

renoven el Projecte RIU per dues
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