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Actuacions de la FDA davant la prescripció excessiva d’opioides
Font : New England Journal of Medicine
Tags : fda, opioides, prescripció
Data de publicació: 06/09/2016
Comunicació de la Food and Drug Administration (FDA) que detalla els
esforços que farà per fer front a l’elevada prescripció d’opioides.

Fixació de preus de medicaments segons indicació terapèutica als Estats Units
Font : Institute for Clinical and Economic Review
Tags : fixació de preus, medicaments, indicació
Data de publicació: 08/09/2016
Informe de l’Institute for Clinical and Economic Review (ICER) on
s’analitzen les barreres i les possibles solucions per implementar iniciatives
de pagament de medicaments segons la seva indicació terapèutica.

Informe sobre la situació dels serveis de farmàcia hospitalària a Espanya: Infraestructures,
recursos i activitat
Font : Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)
Tags : farmàcia hospitalària, recursos, hospitals
Data de publicació: 13/09/2016
Informe 2015 sobre la situació actual dels serveis de farmàcia hospitalària
a Espanya, des del punt de vista assistencial, docent i de recerca.
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