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Recomanat per aprovació de l'EMA el primer medicament oncolític per al tractament del
melanoma
Font : European Medicines Agency (EMA)
Tags : nou medicament, oncologia, melanoma, medicina immunològica
Data de publicació: 21/12/2015
L'Agència Europea del Medicament (EMA) ha recomanat l'autorització d'Imlygic
(Talimogene Laherparepvec) per al tractament de melanoma metastàtic i
irressecable (fase IIIB, IIIC i IVM1a) i sense metàstasi òssia, cerebral,
pulmonar o altra metàstasi visceral. Un cop autoritzat, l'Imlygic seria el primer
fàrmac d'un nou grup de medicaments coneguts com a immunoteràpies
oncolítiques.

La farmàcia hospitalària del futur a Espanya
Font : Fundación AstraZeneca & Farmacia Hospitalaria
Tags : farmàcia hospitalària, sns, atenció farmacèutica, gestió
Data de publicació: 16/12/2015
La Fundació AstraZeneca ha publicat un informe de resultats amb la participació
de 150 experts per oferir coneixement sobre les perspectives de futur de la
farmàcia hospitalària a Espanya durant la pròxima dècada.

Revisió sistemàtica d’estudis de costefectivitat de fàrmacs antibacterians
Font : Chemical Biology & Drug Design
Tags : cost, antibiòtic, valor, costefectivitat
Data de publicació: 11/12/2015
Per tal de valorar l'eficàcia i probabilitat de reemborsament al Regne Unit dels
fàrmacs antibacterians desenvolupats en els últims anys, aquest estudi analitza
l'evidència pertinent i avalua el costefectivitat d'aquests medicaments.

Dispensació d’antibiòtics sense prescripció mèdica a Galícia
Font : Journal of Antimicrobial Chemotherapy
Tags : antibiòtics, prescripció, ús de medicaments
Data de publicació: 01/12/2015
La dispensació d’antibiòtics sense prescripció mèdica és una pràctica habitual
d’acord amb un estudi realitzat en farmàcies de Galícia.
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