Informació general

Organitzat per

Curs bàsic de
FARMACOECONOMIA

Dates: 29-30 de març i 11-12 d’abril de 2016
Horari: De 16 h a 20 h
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut

de Catalunya i de Balears.
Major de Can Caralleu, 1-7 08017 Barcelona.
Sales: 29-30 de març: Sala 9

11-12 d’abril: Sala 8
Dirigit a Farmacèutics residents de 3r i 4t any.
En cas de places vacants, s’obrirà la inscripció per a
adjunts i altres residents.
Activitat en procés d’acreditació pel Consell Català de
Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Barcelona
Coordinació docent
Laura Borràs. Vocal de Residents de la Junta Directiva
de la SCFC.
Gemma Garrido. Vocal de Residents de la Junta
Directiva de la SCFC.

Amadeo Gómez Amigo. Key Account Manager
Catalunya de Pfizer, S.L.U..

Secretaria tècnica
Marta Massanés
Secretaria Tècnica de la SCFC
scfarmaciaclinica@academia.cat

Sota el patrocini de:

29-30 de març i 11-12
d’abril de 2016
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears

.

PROGRAMA

CIENTÍFIC
Professorat

Dimarts, 29 de març de 2016 (sala 9)

Dilluns, 11 d’abril de 2016 (sala 8)

Javier Soto

Max Brosa

FONAMENTS DE LA FARMACOECONOMIA

EFECTIVITAT I COSTOS, ANÀLISIS DELS ESTUDIS
FARMACOECONÒMICS

• Fonaments de la farmacoeconomia

Javier Soto
Responsable
d’Investigació
de
Resultats
Salut/Farmacoeconomia de Pfizer, S.L.U.

en

Max Brosa
Responsable d’Oblikue Consulting, S.L.

• Tipus d’estudis de farmacoeconomia

• Efectivitat i costos: integració i interpretació

• Estandardització del disseny, realització i anàlisi dels estudis
farmacoeconòmics

• Fonaments de l’anàlisi de decisions

• Anàlisi de resultats: paper dels models farmacoeconòmics

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

• Dissenys metodològics per dur a terme estudis farmacoeconòmics:

• Anàlisi de l’impacte pressupostari

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)

- Assaigs clínics

•Part pràctica: Exercici d’anàlisi farmacoeconòmic amb un model de

- Estudis prospectius

decisions

- Bases de dades
- Models de decisió
• Part pràctica: Revisió crítica d’un estudi farmacoeconòmic publicat

Dimarts, 12 d’abril de 2016 (sala 8)
Anna García-Altés

Dimecres, 30 de març de 2016 (sala 9)
Max Brosa

CONSEQÜÈNCIES DELS TRACTAMENTS I BASES DE
DADES
• Conseqüències clíniques dels tractaments: tipus de variables
d’efectivitat
•Conseqüències econòmiques dels tractaments: concepte i tipus de
cost
• Identificació i quantificació de la utilització de recursos
•Fonts d’informació disponibles: bases de dades, opinions d’experts
• Part pràctica: Exercici d’identificació, ús de recursos i costos

ÚS I APLICACIONS DE L’AVALUACIÓ ECONÒMICA A
ESPANYA
• El sistema sanitari espanyol: estat de situació
• Impacte de la tecnologia sanitària en els costos sanitaris
• L’avaluació econòmica com a resposta: experiències, publicacions i
guies

Anna García-Altés

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Inscripció gratuïta
Cal tramitar la inscripció prèvia on-line accedint al
següent enllaç:
http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=370&la
ng=es-CA
Data límit d’inscripció: 14 març
Places limitades a 50, que es cobriran per rigorós ordre
d’inscripció. En cas de no poder assistir, es prega comunicarho per tal de poder oferir la vostra plaça a una altra persona.

