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Els 10 principis per a l’avaluació del valor terapèutic i el finançament sostenible dels
medicaments orfes
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Comparteix a...
L’estudi recull 10 recomanacions de canvi a tenir en compte, d'acord amb la
perspectiva d'un laboratori farmacèutic productor de medicaments orfes. Amb
aquestes recomanacions busca crear un punt de partida en el desenvolupament
d’un marc europeu més consistent i encoratjar tots els agents involucrats en el
desenvolupament de Productes Medicinals Orfes (PMO).

Informe anual 2014 de l’EMA
Font : European Medicines Agency (EMA)
Tags : ema, informe anual, nous medicaments, farmacovigilancia
Data de publicació: 22/05/2015
Informe anual de 2014, publicat per l'Agència Europea del Medicament (EMA),
on s'indiquen les prioritats, els èxits i els avenços de l'agència, incloenthi
l'avaluació de medicaments i el suport a la investigació i desenvolupament de
nous medicaments.

L’efecte de l’autogestió en pacients hipertensos amb alt risc cardiovascular
Font : The Journal of the American Medical Association (JAMA)
Tags : autogestió, autotitulació, pressió arterial, malalties cardiovasculars,
hipertensió
Data de publicació: 20/05/2015
Assaig clínic obert que analitza els efectes en la pressió arterial sistòlica (PAS)
de l’automonitorització i l’autotitulació de la medicació en pacients hipertensos
amb alt risc cardiovascular. L’estudi valora si aquests pacients podrien
beneficiarse d’un major control de la pressió arterial amb l’ús d’aquest sistema
combinat d’autogestió.

L’accés a nous medicaments a Europa: informe de l’OMS
Font : World Health Organization (WHO)
Tags : accés al tractament, nous medicaments, avaluació, reemborsament
Data de publicació: 14/05/2015
Informe de l’OMS que revisa les polítiques europees del medicament, en el
conjunt de la seva cadena: des de la fase d’investigació i recerca a la fase de
postautorització, i aporta idees de cap a on avançar.

La coordinació entre nivells assistencials mitjançant la recepta electrònica
Font : Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
Tags : recepta electrònica, pla de medicació, coordinació assistencial
Data de publicació: 08/05/2015
Document que recull una sèrie de recomanacions inherents al model de gestió de la Recepta Electrònica (RE) que
poden contribuir a potenciar el seu paper instrumental en la coordinació assistencial.
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