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Impacte del model de copagament espanyol en el nombre de receptes dispensades
Font : Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra
(CRESUPF)
Tags : copagament, receptes dispensades, costos de medicaments
Data de publicació: 05/11/2014
Anàlisis de l'impacte que l'actual model de copagament, introduït mitjançant el
RD 16/2012, ha tingut en la dispensació de medicaments a Espanya. L'estudi
del CRESUPF analitza el nombre de receptes dispensades entre juny 2012 i
juliol 2013.

Avaluació econòmica dels serveis d’atenció farmacèutica: 2006 2010
Font : American College of Clinical Pharmacy (ACCP)
Tags : avaluació econòmica, costefectivitat, atenció farmacèutica, serveis
Data de publicació: 29/10/2014
Revisió sistemàtica de les avaluacions econòmiques dels serveis desenvolupats
pels farmacèutics i dirigits als pacients. L’estudi analitza el costefectivitat o
costbenefici d’aquests serveis a partir de l’evidència disponible d’entre 2006 i
2010.

Malaltia pulmonar obstructiva crònica
Font : CatSalut
Tags : tractaments farmacològics, harmonització, mpoc
Data de publicació: 22/10/2014
Aquest document estableix les pautes del tractament farmacològic de la
malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). L’abast de les pautes es
restringeix a l’atenció primària i comunitària, i exclou els àmbits
d’hospitalització i d’hospitalització domiciliària.

Guia i recomanacions per a la realització i presentació d’avaluacions econòmiques i anàlisis
d’impacte pressupostari de medicaments (GAEIP) del CatSalut
Font : CatSalut
Tags : avaluació econòmica, impacte pressupostari, innovació
Data de publicació: 15/10/2014
El CatSalut ha actualitzat la primera guia que estableix els criteris i les
recomanacions per a estandarditzar la presentació i la realització d’avaluacions
econòmiques i l'anàlisis d’impacte pressupostari dels medicaments.

Com gestionar pacients amb al·lèrgia a un medicament
Font : National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
Tags : al·lèrgia als medicaments, al·lèrgies
Data de publicació: 10/10/2014
Guia clínica del NICE que dóna consells basats en l'evidència sobre el diagnòstic i tractament d'al·lèrgies a
medicaments en nens, joves i adults.
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