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Professional Standards For Hospital Pharmacy Services
Font : Royal Pharmaceutical Society
Tags : estàndards professionals, serveis de farmàcia, nhs, resultats
Data de publicació: 02/09/2014
Els estàndards professionals són una bona eina per definir el marc dels serveis
que es volen oferir als usuaris. El document estableix els 10 estàndards
professionals que ajudaran a concretar la oferta dels serveis de farmàcia
hospitalària, a fi de millorar la qualitat d’aquests i, a la vegada, obtenir uns
millors resultats en la salut dels pacients.

Definint l’estratègia de reemborsament de medicaments
Font : Gesundheit Österreich
Tags : reemborsament, polítiques de reemborsament, finançament de medicaments,
cost dels medicaments
Data de publicació: 21/08/2014
Un estudi elaborat pel sistema de Salut d’Àustria ha examinat quines polítiques
de reemborsament de medicaments existeixen al marc de la Unió Europea, per
determinar quines formarien la combinació més eficaç.

Now or never: definint la farmàcia del futur
Font : Royal Pharmaceutical Society
Tags : farmàcia comunitària, futur de la farmàcia, atenció farmacèutica, dispensació
Data de publicació: 30/07/2014
L’informe, elaborat per la Royal Pharmaceutical Society, té en compte els canvis que
ha hagut d’afrontar el Sistema de Salut Britànic (NHS), i com la farmàcia s’ha hagut
d’adaptar a aquesta era de canvis importants.

Llibre blanc dels medicaments biosimilars a Espanya (2014)
Font : Fundación Gaspar Casal
Tags : biosimilars, sostenibilitat, medicaments, accés al tractament
Data de publicació: 23/07/2014
La Fundació Gaspar Casal, organització independent que estudia, analitza i
proposa millores per al sistema sanitari, ha publicat el Llibre blanc dels
medicaments biosimilars a Espanya: qualitat sostenible, una guia completa i
extensa sobre els medicaments biosimilars que aporta una perspectiva amplia
de la situació d’aquests medicaments en el mercat i la seva contribució en la
sostenibilitat del SNS.
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