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Accés a medicaments orfes: legislació, regulacions i polítiques de 35 països
Font : PLoS One
Tags : medicaments orfes, malalties minoritàries, accés als medicaments, regulació
Data de publicació: 28/06/2016
Revisió de la literatura d'entre 1998 i 2014 sobre regulacions, legislació i
polítiques referents a l'accés a medicaments orfes i la seva classificació per
país.

Efectivitat comparada dels tractaments contra l’obesitat amb pèrdua de pes i efectes adversos
Font : The Journal of the American Medical Association (JAMA)
Tags : efectivitat comparada, assaig clínic, obesitat
Data de publicació: 23/06/2016
Revisió sistemàtica i metanàlisi que avalua cinc fàrmacs contra l'obesitat, per
determinar la seva efectivitat comparada, els seus efectes adversos i
l'efectivitat del placebo.

Les xarxes socials com a eina de farmacovigilància
Font : Drug Safety
Tags : farmacovigilància, xarxes socials, nous medicaments, esdeveniments
adversos
Data de publicació: 21/06/2016
El plantejament de la metodologia que permetria millorar la farmacovigilància a
través de la publicació d'informació mèdica a les xarxes socials (Facebook i
Twitter) on els usuaris comparteixen informació mèdica públicament.

ISSN: 23399538
Dipòsit Legal: B 105122014
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides,
incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Trameses d'informació i inscripcions del Gencat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit.
L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és
Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.
alta :: baixa :: contacte

© Generalitat de Catalunya

