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Pembrolizumab vs. ipilimumab en melanoma avançat
Font : The New England Journal of Medicine
Tags : pembrolizumab, ipilimumab , càncer, melanoma avançat
Data de publicació: 21/04/2015
Publicats els resultats del primer assaig headtohead que compara dues
immunoteràpies en el camp de l'oncologia: pembrolizumab versus ipilimumab
en melanoma avançat.

Investigació en efectivitat comparada i eficàcia relativa dels medicaments: perspectiva
internacional de futur
Font : Journal of Comparative Effectiveness Research
Tags : efectivitat comparada, eficàcia relativa, desenvolupament de fàrmacs,
medicaments
Data de publicació: 14/04/2015
Publicats al Journal of Comparative Effectiveness Research tres estudis que
tenen per objectiu explorar les expectatives de futur entorn de la generació
d’evidència als Estats Units i a Europa l’any 2020.

El preu de mercat dels medicaments contra el càncer als EUA
Font : The National Bureau of Economic Research (NBER)
Tags : cobertura pública, preus dels medicaments, càncer, medicare
Data de publicació: 07/04/2015
Als Estats Units el preu dels medicaments contra el càncer s’ha vist incrementat
significativament en els últims anys, la tendència de preus i les causes d’aquest
increment són analitzades en aquest estudi.

Manual d'estàndards de la farmàcia comunitària
Font : Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)
Tags : farmàcia comunitària, estàndards, manual
Data de publicació: 31/03/2015
L'Agència de Qualitat Sanitària d'Andalusia (ACSA), organisme depenent de la
Conselleria d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials, ha publicat la nova versió del
Manual d'Estàndards de la Farmàcia Comunitària, un document a través del
qual les farmàcies podran certificar la qualitat dels serveis que presten a la
ciutadania.
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