Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí

#

8

Newsletter Gecofarma
Generant Coneixement sobre la Prestació Farmacèutica
CatSalut. Servei Català de la Salut

Imprimeix | Butlletins anteriors

de 2015

Enllaços relacionats
:: Workshop
:: Twitter @salutcat

Comparteix a...

Balanç de medicaments recomanats per l’EMA el 2014
Font : European Medicines Agency (EMA)
Tags : nous medicaments, recomanacions ema, malalties minoritàries, medicaments
orfes
Data de publicació: 20/01/2015
L'European Medicine Agency (EMA) fa un balanç dels medicaments que han
recomanat al llarg del 2014 i que romanen pendents d'aprovació. Aquest any es
bat el rècord de medicaments destinats al tractament de malalties minoritàries.

Guia per millorar la situació de la medicació pediàtrica
Font : Conseil des acadèmies canadiennes
Tags : guia, medicació pediàtrica, població pediàtrica, nens
Data de publicació: 16/01/2015
Aspectes com l’ús i reglamentació dels medicaments pediàtrics, les seves
presentacions i formulacions disponibles, l’estudi de la farmacocinètica i l’efecte
que els medicaments produeixen en aquest grup de població, són tractats en la
present guia, que ha estat elaborada pel Conseil des acadèmies cannadienes.

El cas d’Alemanya: Anàlisi de la llei AMNOG
Font : The European Journal of Health Economics
Tags : amnog, reforma sanitària, alemanya, avaluació dels beneficis
Data de publicació: 09/01/2015
Des de l'entrada en vigor de la llei AMNOG, l'1 de gener de 2011, s'han produït
importants canvis en el mercat farmacèutic alemany, entre d'altres, la
incorporació de l'Early Benefit Assessment (EBA), que s'ha convertit en requisit
indispensable per a l'entrada en el mercat de tot nou medicament o nova
indicació. Precisament, l'estudi es centra a analitzar la situació dels EBAs, els 18
mesos posteriors a l'entrada en vigor de la llei.

conSIGUE: Programa per a la implantació del Servei de Seguiment Farmacoterapèutic a les
farmàcies comunitàries
Font : Portalfarma
Tags : seguiment farmacoterapèutic, costefectivitat, farmàcia comunitària
Data de publicació: 29/12/2014
ConSIGUE s’emmarca dins del conjunt d’estratègies desenvolupades per a
l’optimització de la terapèutica en pacients grans polimedicats. En concret, el
programa centra la seva intervenció en el desenvolupament d’un servei de
Seguiment Farmacoterapèutic (SFT) a través de l’oficina de farmàcia.

Marc ètic i legal de l'ús off label de medicaments a Europa
Font : Therapeutics and Clinical Risk Management
Tags : off label, ús no autoritzat, medicaments
Data de publicació: 22/12/2014
La prescripció off label, si bé es contempla com a un procediment restringit a situacions excepcionals, és una pràctica
molt habitual en l'exercici dels professionals. Encara avui, a aquesta pràctica s'acompanya una sèrie de complexitats
ètiques i legals, que fan necessari avançar en la seva regulació.
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