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Guia per dur a terme estudis de postautorització de medicaments a Catalunya
Font : Departament de Salut
Tags : estudis postautorització, epa, medicaments, guia
Data de publicació: 25/06/2015
El Departament de Salut ha publicat la primera guia per elaborar estudis
postautorització de medicaments amb l’objectiu de facilitar la investigació
clínica de qualitat i ampliar el coneixement dels medicaments més enllà dels
assajos clínics previs.

Llibre Nova era en la farmàcia hospitalària: gestionar la incertesa i compartir riscos
Font : CatSalut
Tags : farmàcia hospitalària, acords de risc compartit, arc, epr, esquemes de
pagament per resultats
Data de publicació: 20/06/2015
Aquest llibre recull la segona trobada realitzada a Santander els dies 26 i 27 de
juny de 2014, i que dóna continuïtat a la línia de treball endegada l’any
anterior i que va acabar amb la publicació del llibre “Gestió hospitalària i acords
de risc compartit a Espanya”.

Informe de resultats del programa ADHIÉRETE
Font : Portalfarma
Tags : adherència terapèutica, adhiérete, farmàcia comunitària
Data de publicació: 11/06/2015
El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ha publicat els resultats
del programa ADHIÉRETE, encarregat d’avaluar la intervenció del farmacèutic
en la millora de l’adherència als tractaments, amb resultats molt positius.

Recomanacions en el tractament de substitució enzimàtica en pacients amb malaltia de Fabry
Font : Orphanet Journal of Rare Diseases (OJRD)
Tags : malaltia de fabry, tractament de substitució enzimàtica, recomanacions,
malalties minoritàries
Data de publicació: 04/06/2015
Recull de recomanacions sobre l’inici i discontinuïtat del tractament de
substitució enzimàtica en pacients amb la malaltia de Fabry, establertes a partir
del consens del grup de treball europeu d’experts en la malaltia.
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