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Casos en els quals un fàrmac no és costefectiu a preu zero
Font : National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
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En quins casos un fàrmac pot resultar no ser costefectiu, inclús a preu zero?
En aquest estudi, encàrrec del NICE, es poden veure alguns dels escenaris i
exemples que han resultat no ser costefectius a preu zero.
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El futur del tractament de l’hepatitis C
Font : Clinical Pharmacology: Advances and Applications
Tags : hepatitis c, vhc, agents antivirals acció directa, peginterferó,
Data de publicació: 13/02/2015
Estudi que repassa els resultats clínics dels nous tractaments per a l’Hepatitis C,
centrantse amb els fàrmacs antivirals d’acció directe, per tal de preveure quin
és el futur d’aquest tractament en els pacients GT1, noGT1 i cirròtics.

Canal Medicaments i Farmàcia
Font : CatSalut
Tags : medicaments, informació terapèutica, farmàcia
Data de publicació: 06/02/2015
El Canal Medicaments i Farmàcia és un canal web que recull informació sobre
medicaments elaborada a l'entorn sanitari públic, amb l'objectiu d'oferir el
coneixement i les eines necessàries al seu públic: ciutadans, professionals,
empreses i proveïdors.

Actualització 2015 del document de consens de GeSIDA/PNS sobre el tractament antiretroviral
en adults amb VIH
Font : Grupo de expertos del Sida (GeSIDA)
Tags : vih, tractament antiretroviral, recomanacions, tar
Data de publicació: 30/01/2015
Actualització anual del document de consens de GeSIDA/PNS sobre el
tractament antiretroviral en adults amb VIH, que té per objectiu facilitar als
professionals el coneixement sobre aquests tractaments i proporcionarlos
recomanacions basades en l'evidència científica que puguin guiar les seves
decisions terapèutiques.

Ús de medicaments antidepressius a Espanya del 2000 al 2013
Font : Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Tags : consum de medicaments, ús de medicaments, antidepressius, depressió
Data de publicació: 23/01/2015
L'informe de l'AEMPS senyala l'increment en el consum d'antidepressius entre l'any 2000 i 2013 a Espanya. Les
possibles causes d'aquest increment són una major incidència de trastorns de l'estat d'ànim, la major detecció
diagnòstica per part dels metges de primària i l'ampliació de les indicacions autoritzades d'aquests medicaments.
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