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Tot seguit, es mostren les diverses regulacions presents en 6 països
europeus (Espanya, Portugal, Alemanya, Regne Unit, França i Itàlia) amb
la informació sobre els trets característics dels seus sistemes de
copagament, com l’aportació de l’usuari, els tipus de fàrmacs inclosos o
les formes de pagament.
També estan disponibles els enllaços als respectius organismes que ho
regulen.
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Més de 900 medicaments i vacunes en fase de prova, noves esperances contra el càncer (Estats
Units, 2012)
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L’associació PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of
America) ha publicat aquest informe sobre l’estat de la recerca en
medicaments i vacunes per al càncer, la segona causa de mort al país
nordamericà (1 de cada 4 traspassos) després de les malalties
cardiovasculars, que suposa un cost global de 174 mil milions d’euros.
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Des de fa alguns anys existeix un canal de comunicació que fa la funció d’espai
d’interacció entre el CatSalut i els diferents agents del sistema sanitari. Per part del
CatSalut és rellevant disposar d’un espai de relació amb el sector farmacèutic,
conèixer els nous fàrmacs i avançar en nous models de corresponsabilització.

Guies de pràctica clínica del NICE (NHS)
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Aquest és el cercador de les guies clíniques del National Institut for Health
and Clinical Excellence (NICE) britànic. Són manuals amb recomanacions
sobre el tractament adequat i l’atenció a persones amb malalties i
condicions de salut específiques dins el National Health Service, NHS. Es
basen en la millor evidència científica disponible. El NICE produeix quatre
versions de cadascuna de les guies: full guideline (guia completa amb la
metodologia i l’evidència), NICE guideline (versió per a professionals de la
salut i organismes del NHS), NICE pathway (versió online) i understanding
NICE guidance (manual per a persones sense coneixements mèdics).

Malalties cròniques i salut mental (UK, 2012)
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A càrrec de The King’s Fund i el Centre for Mental Health del Regne Unit, aquest informe defensa que el
desenvolupament d’un suport més integral per a les persones amb problemes crònics, que inclogui serveis de salut
mental, pot millorar els resultats de salut. Amb aquesta estratègia es contribuiria a la consecució dels reptes
plantejats en qualitat, innovació, productivitat i prevenció (QIPP challenge) del National Health Service britànic. El
document exposa tota una sèrie de recomanacions per a la integració dels serveis de salut mental en atenció

primària i en programes específics de gestió de la cronicitat.
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