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Orphan drug policies: a suitable case for treatment
Font : The European Journal of Health Economics
Tags : malalties minoritàries, malalties rares, medicaments orfes, recerca
Data de publicació: 09/07/2014
El context actual deixa entreveure que hi ha aspectes a millorar en les
polítiques relacionades amb els medicaments orfes. Aquest article assenyala
algunes àrees d’estudi per avançar en el disseny de polítiques que esdevinguin
més satisfactòries per als agents implicats: els pacients, l’administració i la
indústria.

Acords de Risc Compartit (ARC) en l'àmbit farmacoterapèutic del CatSalut
Font : CatSalut
Tags : acords de risc compartit, innovació, corresponsabilització, resultats
Data de publicació: 08/07/2014
Nou model de relació amb la indústria farmacèutica, que pretén passar del
sistema de pagament tradicional dels medicaments a un sistema de pagament
basat en resultats.

Polypharmacy and medicines optimisation
Font : The King´s Fund
Tags : polimedicats, dosis, fàrmacs, interaccions
Data de publicació: 01/07/2014
Saber quan i com tractar als pacients guanya importància en un entorn on, en els
darrers anys, s’observa un notable increment de la polimedicació. Impulsada per
l’envelliment de la població i l’augment de la prevalença de les comorbiditats, la
polimedicació, en els seus inicis considerada una pràctica a evitar, pot resultar
apropiada o problemàtica, depenent de com aquesta sigui gestionada.

The App Intelligence. Informe sobre les 50 millors apps de salut en espanyol
Font : The App Date
Tags : apps, mhealth, aplicacions, tic, innovació
Data de publicació: 25/06/2014
Les aplicacions per a dispositius mòbils ofereixen una bona oportunitat per a la
innovació en Salut. Aquest informe és una primera aproximació del panorama
actual de les apps en espanyol, que pretén servir com a punt de partida i espai
per fomentar el creixement i la millora de la qualitat d’aquest sector.

Presa de decisions compartida per millorar l'atenció mèdica i reduir els costos
Font : The New England Journal of Medicine
Tags : presa de decisions compartida, atenció mèdica, affordable care act, aca, estats units
Data de publicació: 17/06/2014
La presa de decisions compartida suposa un canvi en la relació entre metge i pacient. Aquest canvi sembla aportar
importants beneficis als pacients, metges i, a la vegada, al sistema sanitari. L’Affordable Care Act (ACA), una de les
reformes més importants del sistema sanitari dels Estats Units, anima a fomentar l’ús d’aquesta pràctica, dedicantli
l’apartat 3.506 de la mencionada llei.
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