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L’EMA posa en marxa una iniciativa per desenvolupar l’ús de registres de pacients
Font : European Medicines Agency (EMA)
Tags : registres de pacients, ema, regulació medicaments
Data de publicació: 28/10/2015
L’Agencia Europea de Medicaments (EMA) ha creat una iniciativa per analitzar i
millorar la gestió dels registres de pacients, amb l’objectiu d’optimitzar els
registres existents i facilitar la compartició i utilització de futurs registres.

La prescripció d’antibiòtics en infeccions de tracte respiratori: diferències entre països
Font : BMC Family Practice
Tags : antibiòtics, prescripció, atenció primària
Data de publicació: 27/10/2015
La forma de prescriure antibiòtics és molt heterogènia entre països i, fins i tot,
dins d’un mateix país. Calen intervencions destinades a efectuar una prescripció
més objectiva, tot tenint en compte la variabilitat interpersonal.

Gestió de l’asma a través d’SMS
Font : Trials
Tags : asma, tecnologies mòbils, adherència terapèutica, farmàcia comunitària
Data de publicació: 21/10/2015
L’assaig EmPhAsIS permetrà que els farmacèutics comunitaris de Canadà
tinguin més elements per millorar l’adherència al tractament d’asma a través
de missatges de text.

El procés de finançament dels fàrmacs innovadors a Espanya
Font : Revista Española de Salud Pública
Tags : finançament, nous medicaments, aemps, fixació de preus, medicaments
innovadors
Data de publicació: 16/10/2015
Segons un estudi publicat a la Revista Espanyola de Salut Pública, el temps que
triga un medicament innovador aprovat per l’EMA a rebre finançament a
Espanya s’ha duplicat entre el 2008 i el 2013.

Nou tractament per a la macroglobulinèmia de Waldenström
Font : European Medicines Agency (EMA)
Tags : imbruvica, ema, macroglobulinèmia de waldenström, càncer, tractament
Data de publicació: 08/10/2015
L’Agència Europea de Medicaments (EMA) ha aprovat recentment l’Imbruvica com a primera opció per tractar la
macroglobulinèmia de Waldenström, un tipus de càncer sanguini rar.
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