Celebració del III Taller d’Avaluació Econòmica del grup EEconAES en col·laboració amb el
CatSalut
El passat 24 d’abril es va celebrar el III Taller d'Avaluació Econòmica EEconAES: el Repte d'Incorporar
Avaluacions Econòmiques a la Presa de Decisions, organitzat pel grup EEconAES (de la Asociación de
Economía de la Salud) en col·laboració amb la Comissió d'Avaluació Econòmica i d’Impacte
Pressupostari (CAEIP) del CatSalut. Van assistir-hi al voltant de 50 persones provinents de tot el territori
espanyol i de l’estranger. La inauguració la van realitzar el senyor Ramon Mora i la senyora Ruth Puig
Peiró, de la Gerència de Farmàcia i del Medicament del CatSalut, i el senyor Fernando I. Sánchez, com
a representant d’EEconAES.
De tots els treballs que van respondre a la
convocatòria, se’n van seleccionar sis que es
van presentar amb l’objectiu de propiciar un
debat constructiu que permetés a tots els
assistents reflexionar sobre cadascuna de les
temàtiques presentades, i als autors obtenir
un feedback en forma d'idees per a possibles
millores i/o de relacions amb altres treballs
publicats o en procés. Aquest debat va ser
conduït per un comentarista que prèviament
havia realitzat una lectura crítica del treball i feia una reflexió dels mèrits del treball i suggeriments per a
la seva possible millora.
Tots els treballs estaven relacionats amb l’avaluació econòmica de tecnologies sanitàries. En la sessió
del matí, el senyor Joan Rovira (Universitat de Barcelona) va presentar la seva experiència de
consultoria a l’Equador “Promoviendo la aplicación de la evaluación económica a la toma de decisiones:
experiencia de un proyecto de consultoría en Ecuador”, el qual va comentar la senyora Carme Pinyol
(Innova Consulting). Una presentació relacionada fou la de la senyora Laura Vallejo-Torres (Servicio
Canario de la Salud i Universidad de la Laguna) “Estimación del umbral de coste-efectividad en España”,
comentat pel senyor Joan Rovira. La següent presentació fou de la senyora Marisa Martín (Servicio
Madrileño de Salud) “Relevancia y transferibilidad de los costes indirectos. El caso del cáncer” i el va
comentar la senyora Laura Gutiérrez (Amgen).
Després d’una pausa, el senyor Antoni
Gilabert, gerent de Farmàcia del
CatSalut, va adreçar unes paraules als
assistents d’agraïment per part del
CatSalut i, tot seguit, es van reprendre
les presentacions amb tres treballs més.
El primer fou “Análisis de costeefectividad del implante coclear bilateral
en España”, presentat pel senyor
Francisco
Javier
Díez
Vegas
(Universidad Nacional de Educación a
Distancia, UNED) i el va comentar el senyor Fernando I. Sánchez (Universidad de Murcia). La senyora
Aida Ribera (Hospital Universitari Vall d’Hebron) i el senyor John Slof (Universitat Autònoma de
Barcelona) van presentar el seu treball “Impact of waiting for transcatheter aortic valve replacement
(TAVR) on costs and effectiveness”, comentat per la senyora Leticia García (Escuela Andaluza de Salud
Pública). Finalment, la darrera presentació va parlar sobre l’experiència d’un programa al Regne Unit per
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combatre l’obesitat infantil “Active for Life Year 5”, presentat per la senyora Aida Moure (Universitat de
Bristol) i comentat per la senyora Araceli Caro (Escuela Andaluza de Salud Pública).
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