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Biosimilars en oncologia: Guia per a clínics
Font : Cancer Treatment Reviews
Tags : biosimilars, nous medicaments, prescripció
Data de publicació: 24/11/2016
Els medicaments biosimilars tenen el potencial de poder ser accessibles
globalment i de generar estalvis per al sistema sanitari. Properament,
arribaran al mercat els biosimilars de rituximab, trastuzumab i
bevacizumab.

Accés accelerat al mercat de fàrmacs oncològics a Europa.
Font : Annals of Oncology
Tags : teràpia oncològica, fàrmacs, accés a medicaments
Data de publicació: 22/11/2016
Mecanismes per a garantir l’accés accelerat dels fàrmacs oncològics i
comparació de cronogrames, resultats de les decisions de reemborsament
en els mercats europeus principals i les iniciatives per a accelerar
l’aprovació.

Preferències personals dels professionals farmacèutics sobre els medicaments genèrics o de
marca per al tractament de malalties comunes
Font : Journal of Pharmaceutical Policy and Practice
Tags : genèric, professió farmacèutica, marca
Data de publicació: 18/11/2016
Si els medicaments genèrics són iguals de segurs i efectius que els de
marca, perquè els pacients no els utilitzen més? Quina es l’elecció per part
dels professionals farmacèutics?
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