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Bending the Cost Curve in Cancer Care
Font : The New England Journal of Medicine
Tags : despesa sanitària, teràpia oncològica, sostenibilitat del sistema sanitari, accés
al tractament
Data de publicació: 10/06/2014
L’augment de la despesa sanitària en teràpia oncològica previst per als propers
anys fa necessària la recerca de mesures per tal de mantenir la sostenibilitat
del sistema sanitari i, a la vegada, garantir l’accés al tractament a tots els
pacients que ho necessitin. Aquest article, tot i que des d’una visió del sistema
sanitari privat, pot resultar interessant, ja que proposa alguns canvis que poden
ser positius per a tots els agents implicats (pacients, clínics i sistema sanitari).

Translating comparative effectiveness of depression medications into practice by comparing the
depression medication choice decision aid to usual care: study protocol for a randomized
controlled trial
Font : Trials
Tags : antidepressius, efectivitat comparativa, decisió conjunta, atenció primària,
tractament
Data de publicació: 03/06/2014
La investigació de l’efectivitat comparativa prova que hi ha importants
diferències entre els antidepressius quant a eficàcia, seguretat, cost i càrrega
per al pacient. L’objectiu d’aquest estudi és desenvolupar un sistema de suport
al pacient que es pugui utilitzar en l’atenció primària i que serveixi per escollir
conjuntament la medicació per a la depressió.

Guia dels Esquemes de pagament per resultats (EPR) en l’àmbit farmacoterapèutic del CatSalut
(2014)
Font : CatSalut
Tags : acords de risc compartit, innovació, coresponsabilització, resultats
Data de publicació: 26/06/2014
El CatSalut ha elaborat la primera Guia que defineix els criteris per a l’aplicació
d’esquemes de pagament basats en resultats (EPR), en l’àmbit
farmacoterapèutic a Catalunya.

Personalitzant l'atenció sanitària: viabilitat i futures implicacions
Font : BMC Medicine
Tags : atenció sanitària, atenció personalitzada, medicina personalitzada, viabilitat
Data de publicació: 19/05/2014
Cada pacient respon de manera diferent a un mateix tractament. Per això, els
camins es dirigeixen a una atenció i medicina personalitzades, encara que la
complexitat del procés ha fet que els resultats no sempre mostrin millores en
l’atenció del pacient. Aquest estudi publicat a BMC Medicine explora els diferents
recorreguts que porten a una atenció personalitzada, els seus beneficis i els
reptes i preocupacions que comporta, aportant els problemes que poden sorgir
des de la perspectiva del pagador.
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