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Preu, cost i accessibilitat dels medicaments per a tractar l’Hepatitis C en 30 països: Anàlisi
econòmica
Font : Plos Medicine
Tags : hepatitis c, nous medicaments
Data de publicació: 10/11/2016
Els nous fàrmacs per a combatre la infecció per Hepatitis C són molt
efectius, però també tenen un preu molt elevat. Anàlisi global per a
comparar els preus de 12 setmanes de tractament amb Sofosbuvir i
LedipasvirSofosbuvir.

Autopercepció dels farmacèutics comunitaris sobre la seva identitat professional, capacitats i
expansió dels seus rols
Font : Journal of Research in Pharmacy Practice
Tags : farmàcia comunitària, capacitat, professió farmacèutica
Data de publicació: 08/11/2016
Autopercepció professional dels farmacèutics comunitaris i com pensen que
metges i pacients opinen d’ells.

Ofereixen els nous fàrmacs oncològics una bona relació qualitatpreu?
Font : Patient Preference and Adherence
Tags : medicaments, oncologia, pagadors
Data de publicació: 04/11/2016
La visió d’oncòlegs, responsables de polítiques sanitàries, pacients i
població general. Estudi qualitatiu i exploratori sobre la visió de diferents
col·lectius sobre fàrmacs oncològics que serien costefectius
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