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Anàlisi de costos i de l’eficiència de les pautes antiretrovirals recomanades per GeSIDA/PNS el
2014
Font : Grupo de expertos del Sida (GeSIDA)
Tags : costos, eficàcia, eficiència, vih, sida, tractament antiretroviral
Data de publicació: 02/12/2014
Avaluació econòmica que té com a objectiu analitzar els costos, l'eficàcia i
l'eficiència (cost/eficàcia) de les pautes antiretrovirals recomanades pel Grup
d'experts de la Sida (GeSIDA) i el Pla Nacional sobre la sida (PNS), de la
Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC), al
llarg del 2014.

La influència del costefectivitat i altres factors en la presa de decisions del NICE
Font : Centre for Health Economics (CHE), University of York
Tags : tecnologia sanitària, costefectivitat, avaluació econòmica
Data de publicació: 27/11/2014
Avaluació que té com a objectiu analitzar com la relació costefectivitat i altres
factors influeixen en la presa de decisions del National Institute for Health and
Care Excellence (NICE), i, a la vegada, mostra com aquests han anat variant en
el temps.

Aplicacions de la farmacogenètica en la prevenció d'efectes adversos i en l'optimització de
l'eficàcia terapèutica
Font : Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC)
Tags : farmacogenètica, efectes adversos, eficàcia terapèutica, eficàcia
Data de publicació: 20/11/2014
Com el perfil genètic d'una persona influeix en la resposta a un determinat tipus
de fàrmac? La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC) ha estudiat la
relació entre la configuració genètica i l'efecte de fàrmacs en cinc àrees
terapèutiques: càncer, VIH i VHC, psiquiatria, coagulació i aterosclerosi
(estatines).

Causes dels errors de medicació: revisió sistemàtica
Font : National Center for Biotechnology Information (NCBI)
Tags : errors de medicació, administració de medicaments
Data de publicació: 12/11/2014
Revisió sistemàtica de les causes dels errors de medicació en l’àmbit
hospitalari. L’estudi examina i avalua l’evidència disponible, entre l’any 1985 i
maig de 2013, amb l’objectiu de conèixer les causes d’aquests errors i així,
poderlos evitar.
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