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Els avisos de seguretat de les agències reguladores sanitàries de la UE: comparació transversal
sobre la seva consistència
Font : PLOS ONE
Tags : ema, reguladors nacionals, farmacovigilància, nous medicaments, avaluació
Data de publicació: 30/09/2015
Un informe publicat a PLOS ONE analitza l'eficiència de les agències reguladores
de França, Holanda, Regne Unit i Espanya sobre la comunicació de riscos de
seguretat dels medicaments als proveïdors de salut un cop es comercialitzen.

GEMA 4.0: nova guia pel maneig de l'asma
Font : GEMA
Tags : asma, guia, malalties respiratòries, tractament, formació professional
Data de publicació: 28/09/2015
Els professionals sanitaris ja tenen a disposició la nova Guia Espanyola pel
Maneig de l'Asma GEMA 4.0. Elaborada per un equip multidisciplinari de
professionals sanitaris, el seu objectiu és millorar el control i la qualitat de vida
de les persones que pateixen asma a través d'una millor formació dels
professionals del sector.

Mortalitat associada a l’ús de digoxina: Revisió sistemàtica i metanàlisi
Font : European Heart Journal
Tags : digoxina, fibril·lació auricular, insuficiència cardíaca congestiva
Data de publicació: 21/09/2015
Una revisió sistemàtica i metanàlisi de la literatura mèdica indica que
subministrar digoxina a pacients amb fibril·lació auricular (AF) o insuficiència
cardíaca congestiva (CHF) augmenta el risc de mortalitat.

Investigació sobre l’eficàcia relativa vs comparada: la perspectiva dels pagadors
Font : Cambridge University Press
Tags : eficàcia comparada, eficàcia relativa, desenvolupament de fàrmac,
medicaments, investigació, pagadors
Data de publicació: 14/09/2015
Un estudi publicat recentment revela la visió dels pagadors sobre la incidència
que, segons ells, tindrà la recerca en l'eficàcia comparada (CER) als Estats
Units, i la recerca en eficàcia relativa (RE) a Europa, en la decisió dels criteris
d'accés als nous medicaments de cara al 2020.
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