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Efectivitat relativa en el tractament de càncer de mama
Font : International Journal of Technology Assessment in Health Care
Tags : efectivitat relativa, nous medicaments
Data de publicació: 29/01/2016
Aquest estudi identifica i quantifica els factors potencials que determinen
l'efectivitat comparada d'un nou medicament per càncer de mama a Anglaterra,
Espanya i Suècia. Els autors presenten una primera anàlisi del marc actual que
ajuda a entendre les diferències entre aquests països.

Comparació de l'accessibilitat i utilitat de les dades que proporcionen l'EMA i la FDA
Font : Journal of Clinical Epidemiology
Tags : ema, fda, nous medicaments, informes
Data de publicació: 22/01/2016
Un estudi compara l'accessibilitat, exhaustivitat i utilitat de les dades
proporcionades als informes de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i la
Food and Drug Administration dels Estats Units (FDA).

Com maximitzar el retorn de la inversió dels assaigs fase II
Font : Clinical Cancer Research
Tags : fase ii, teràpia oncològica, assaig clínic
Data de publicació: 18/01/2016
Aquest estudi proposa un nou disseny dels assaigs fase II pel desenvolupament
de tractaments oncològics, amb l'objectiu de maximitzar el retorn de la inversió
socioeconòmica feta.

Resum de models basats en l’evidència de reemborsament i fixació de preus de medicaments a
36 països europeus
Font : Health Research Policy and Systems
Tags : reemborsament, fixació de preus, accés a medicaments
Data de publicació: 13/01/2016
Un estudi avalua els diferents enfocaments portats a terme a Europa per tal de
fixar preus de nous medicaments i establir el seu reemborsament.
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