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Mètodes per estimar el llindar de costefectivitat del NICE
Font : Health Technology Assessment
Tags : costefectivitat, nice, nous medicaments, avac
Data de publicació: 14/06/2016
El llindar de costefectivitat del NICE, el qual es troba entre 20.000 i 30.000
lliures per any de vida ajustat per qualitat (AVAC), no ha variat des de 2004.
Aquest resum valora dades recents i presenta mètodes per estimar el llindar de
manera més acurada.

Prescripcions d'antibiòtics inadequades en l'atenció primària dels Estats Units
Font : Journal of the American Medical Association
Tags : antibiòtic, prescripció, ús de medicaments
Data de publicació: 08/06/2016
Estudi per determinar el percentatge de prescripcions d'antibiòtics inadequades
realitzades als centres d'atenció primària. La resistència als antibiòtics és ja la
causa de 23.000 morts anuals als Estats Units.

Proposta per subvencionar medicaments a països en vies de desenvolupament
Font : Health Impact Fund
Tags : nous medicaments, finançament, països en vies de desenvolupament
Data de publicació: 02/06/2016
El miniHIF és una proposta que busca demostrar la viabilitat d’un nou model de
reemborsament que premiï aquells medicaments destinats a millorar els
resultats en salut a països de renda baixa o mitjana.
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