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Qualitat i utilitat de les dades econòmiques en la presa de decisions sobre medicaments
essencials
Font : Bulletin of the World Health Organization
Tags : medicaments essencials, oms, dades econòmiques, costefectivitat
Data de publicació: 25/05/2016
Valoració de la qualitat de les dades econòmiques que es proporcionen a l'OMS
en sol·licitar la inclusió d'un medicament al llistat de Medicaments Essencials i
com aquestes afecten la decisió del comitè d'experts.

Estratègia 20162019 de l'AEMPS contra els medicaments falsificats
Font : Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Tags : medicaments falsificats, aemps, pla estratègic
Data de publicació: 19/05/2016
Actualització de l'estratègia nacional de l'AEMPS per combatre els medicaments
falsificats i il·legals a Espanya (20162019).

Un farmacèutic a les residències geriàtriques permetria millorar l'ús dels medicaments
Font : Royal Pharmaceutical Society
Tags : residències geriàtriques, seguiment farmacoterapèutic
Data de publicació: 18/05/2016
La inclusió de la figura d'un farmacèutic a les residències geriàtriques ajudaria
a reduir l'ús inapropiat dels medicaments i a millorar la qualitat de vida dels
pacients, segons un informe de la Royal Pharmaceutical Society d'Anglaterra.
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