Informació general

Organitzat per

Curs bàsic de
FARMACOECONOMIA

Dates: 17-18 de febrer i 3-4 març de 2014
Horari: De 16h a 20h
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears.
Major de Can Caralleu, 1-7 08017 Barcelona.
Sales: 17-18 de Febrer i 4 de Març: Sala 3
3 de Març: Sala 1

Dirigit a Farmacèutics residents de 3r i 4t any.
En cas de places vacants, s’obrirà la inscripció per a
adjunts i altres residents.

Coordinació docent
Marta Cabré Serres. Vocal de Residents de la Junta
Directiva de la SCFC.
Guadalupe Ballesteros Cabañas. Vocal de Residents de
la Junta Directiva de la SCFC.
Marta Massanés González. Coordinadora del

Reconeixement d’Interés Sanitari atorgat pel Sistema
Nacional de Salut amb 2,9 crèdits.

Programa Prevenció d’Errors de Medicació de la SCFC i
Departament de Salut.
Hernán Cortés Planas. Gerent Regional d’Accés al
Mercat i Gestió Hospitalària UCB.

Secretaria tècnica:
Enric Clarella
L’Acadèmia-Departament d’Activitats i Congressos
Tel. 932 030 716 • Fax 932 123 569
enricclarella@academia.cat

Sota el patrocini de:

Barcelona, 17-18 de
febrer i 3-4 de març de
2014
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears

Coordinació docent
Marta Cabré, Guadalupe Ballesteros,
Marta Massanés i Hernán Cortés

.

PROGRAMA

CIENTÍFIC
Professorat

Dilluns, 17 de febrer de 2014

Dilluns, 3 de març de 2014

Avaluació
econòmica
de
medicaments:
aplicacions pràctiques en l’àmbit hospitalari.

La realització d’un estudi d’avaluació econòmica
o d’impacte pressupostari a l’hospital.

-L’avaluació econòmica en l’àmbit hospitalari: una
visió comparada.

-Elaboració d’un model d’avaluació econòmica:
aspectes a tenir en compte.

-Modelització de models de Markov.

-L'adaptació d’un model d’avaluació econòmica al
nostre entorn.

-Models d’impacte pressupostari.

-Realització d’un model d’avaluació econòmica ex
novo des de l’hospital.

Dimarts, 18 de febrer de 2014
Eines per a la realització d’estudis d’avaluació
econòmica i d’impacte pressupostari.
-Bases de dades (BD) d’estudis d’avaluació
econòmica.
-BD d’estudis de qüestionaris de resultats en salut
i descripció dels principals.

Dimarts, 4 de març de 2014

Álvaro Hidalgo Vega
Director del Seminari d’Investigació en Economia i
Salut de la UCLM. President de l’Institut Max
Weber.

Inscripció gratuïta
Cal tramitar la inscripció prèvia on-line
mitjançant la pàgina web de la Societat
www.scfarmclin.org

La revisió dels estudis d’avaluació econòmica:
taller de lectura crítica.

Butlleta d’inscripció on-line:

-Com interpretar els estudis d’avaluació
econòmica i d’impacte pressupostari.

Data límit d’inscripció: 7 DE FEBRER 2014

-Qüestionaris utilitzats en l’avaluació econòmica.

-Qüestionaris de qualitat per a l’avaluació
d’estudis d’avaluació econòmica.

-BD de costos i d’utilització de recursos.

-Lectura crítica de dos articles proposats.

-Documents de consens metodològic.
Les classes seran impartides en Castellà.

http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=75

50 places limitades a l’aforament de la sala que
es cobriran per rigorós torn d’inscripció.

