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Altres fonts i referències per a informació ulterior

Aquest text s'ha elaborat a partir de diverses fonts bibliogràfiques, però la uti-

litat de les quals ho és únicament per a l'autor. L'univers dels models sanitaris

es tracta en la bibliografia d'una manera notablement dispersa i no ens atre-

vim a donar referències que puguin ser útils a l'estudiant d'aquest postgrau i

que siguin assequibles, comprensibles o útils. A fi d'ampliar o aclarir dades i

conceptes, recomanem repassar els articles de la Wikipedia dedicats als temes

dels epígrafs, ja que una bona part d'aquests articles estan ben escrits i actua-

litzats. I, a més a més, com que estan disponibles en línia, és fàcil revisar-los

mentre es treballa.

No obstant això i lamentablement, ens referim a la Wikipedia en anglès, ja

que els textos de la Wikipedia en espanyol o la Viquipèdia (en català) deixen

molt a desitjar, quan existeixen. Les referències serien com les següents:

Medicines alternatives i complementàries: http://en.wikipedia.org/wiki/Alter-

native _medicine

Glossari de medicines alternatives: http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_

of_alternative_medicine

Medicina ayurvèdica o ayurveda: http://en.wikipedia.org/wiki/Ayurveda

Osteopatia i medicina osteopàtica: http://en.wikipedia.org/wiki/Osteopathic

_medicine

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayurveda
http://en.wikipedia.org/wiki/Osteopathic_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Osteopathic_medicine
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Medicina tradicional xinesa: http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_

chinese_medicine

http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_medicine
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