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Revisió sistemàtica dels mètodes per prevenir i combatre la falsificació de medicaments
Font : BMJ Open
Tags : falsificació medicaments, prevenció
Data de publicació: 24/02/2016
Existeixen diverses mesures per combatre i prevenir la falsificació de
medicaments. A causa de l’impacte que els medicaments falsificats poden tenir
en la salut pública, aquesta revisió sistemàtica avalua els indicadors de
l’efectivitat d’aquestes mesures.

Aplicació del sistema Kanban a la farmàcia hospitalària
Font : Hellenic Journal of Nuclear Medicine
Tags : farmàcia hospitalària, kanban, estoc
Data de publicació: 18/02/2016
Definició, reptes i beneficis que representa implantar el sistema Kanban a la
farmàcia d'un hospital general, i fins a quin grau pot ajudar a millorar l'eficàcia
dels processos de subministrament i emmagatzematge de medicaments.

Revisió de l'evidència nacional i internacional dels llindars de costutilitat
Font : CatSalut
Tags : costutilitat, avaq, avaluació econòmica
Data de publicació: 10/02/2016
Aquest document realitzat pel Servei Català de la Salut té per objectiu revisar
la proposta del llindar de costutilitat d'Espanya d'acord amb la bibliografia
disponible en comparació amb el llindar de països del nostre entorn, bé
publicats a la literatura científica o bé utilitzats en decisions de finançament.

Dosis baixa d'aspirina i supervivència en càncer de pulmó
Font : BMC Cancer
Tags : aspirina, càncer, estudi observacional, resultats
Data de publicació: 02/02/2016
Evidència preclínica sembla suggerir que l'aspirina podria impedir la progressió
del càncer de pulmó. Aquest estudi de cohort amb pacients de càncer estudia si
l'ús d'aspirina està lligat a la reducció de risc de mortalitat per càncer de pulmó.
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