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Informació farmacogenòmica a la fitxa tècnica dels medicaments: la perspectiva de l’EMA
Font : The Pharmacogenomics Journal
Tags : medicina personalitzada, farmacogenòmica, medicaments, ema
Data de publicació: 24/07/2015
La farmacogenòmica, un dels pilars de la medicina personalitzada, es du a la
pràctica tant a través del disseny de medicaments específics per a subgrups de
la població, com amb la revisió dels medicaments ja existents, als quals
s’incorpora informació sobre els biomarcadors genòmics. L’estudi que aquí es
presenta analitza la informació farmacogenòmica dels medicaments aprovats
per l’EMA des de 1995.

La regulació de les aplicacions mòbils mèdiques als Estats Units
Font : Food and Drug Administration (FDA)
Tags : apps, aplicacions mòbils, app mòbil mèdica, dispositiu mèdic, fda
Data de publicació: 16/07/2015
Als Estats Units, la Food and Drug Administration (FDA) ha elaborat una guia per
reflectir la seva postura respecte a la regulació de les aplicacions mòbils (apps)
mèdiques i de salut, de manera que estableix un marc de regulació propi de les
apps i determina quines es poden considerar dispositius mèdics.

Estudi observacional retrospectiu del tractament de pacients amb la síndrome de Hunter a
França
Font : Orphanet Journal of Rare Diseases (OJRD)
Tags : síndrome de hunter, mucopolisacaridosis tipus ii, mps ii, tractament de
substitució enzimàtica, malaltia minoritària, idursulfasa
Data de publicació: 09/07/2015
Estudi retrospectiu que avalua la càrrega de la síndrome de Hunter o
mucopolisacaridosi II (MPS II), l'atenció clínica rebuda, i els efectes del
tractament de substitució enzimàtica (idursulfasa) en pacients amb MPS II que
han rebut el tractament a França.

Anàlisi de pràctiques internacionals per l’adopció de la innovació terapèutica
Font : RAND Europe
Tags : innovació terapèutica, accés a la innovació, incorporació de la innovació, nhs
Data de publicació: 03/07/2015
Aquest informe es va comissionar a RAND Europe pel govern del Regne Unit
per tal d’identificar les millors pràctiques internacionals per l’adopció de nous
fàrmacs, mètodes diagnòstics i dispositius sanitaris, amb la fi d’adoptarles des
del sistema sanitari britànic.
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