Nota de premsa

El Clínic i el Grup Novartis col·laboren per
promoure activitats de docència i investigació
L'objectiu de l'acord és promoure el coneixement i desenvolupar projectes
de docència, investigació o assessoria entre les institucions.
Barcelona, 20 d'octubre de 2020. L'Hospital Clínic i el Grup Novartis han signat un acord per
establir línies de col·laboració entre les institucions que promoguin el desenvolupament de el
coneixement i la intel·ligència en salut, salut pública i serveis sanitaris. Sota aquest paraigua
també es desenvoluparan projectes de docència, recerca i consultoria relacionats amb l'atenció
sanitària.
El conveni, que tindrà una durada de dos anys, l'han signat el Dr. Josep M. Campistol, director
general de l'Hospital Clínic i D. Jesús Ponce, President de Grup Novartis. En la signatura de l'acord
també van estar presents la Sra. Concepción Camacho, Gerent de l'Àrea del Medicament del
Clínic, i D. José Matías Pérez, director de Market Access de Novartis Pharma.
A través d'aquest acord marc s'estableixen diferents línies de col·laboració i es desenvoluparan
programes anuals d'activitats en diferents modalitats, des d'activitats formatives, fins a la
posada en marxa de convocatòries d'ajudes per al desenvolupament de projectes de recerca i
innovació. S'impulsaran diferents línies de treball amb projectes concrets en l'àmbit de la
telemedicina, com la telefarmàcia o la teleconsulta, i es col·laborarà en el desenvolupament
d'assaigs clínics.
Josep M. Campistol valora aquest acord com estratègic ja que, "tant el Clínic, com Novartis,
tenen en el seu ADN l'aposta per la innovació i el desenvolupament de el coneixement. Aquesta
col·laboració ens permetrà compartir el bagatge en diferents àmbits per impulsar iniciatives
conjuntes que comportin un benefici per als nostres pacients i per a la societat".
Concepción Camacho explica que, "per a nosaltres aquest acord marc és clau i consolida una
col·laboració que ja es venia desenvolupant amb Novartis i Sandoz per desenvolupar projectes
innovadors en l'àmbit del medicament i participar en el desenvolupament de nous tractaments".
Jesús Ponce assegura que "volem emprendre o reforçar algunes línies de treball concretes amb
l'Hospital Clínic que s'emmarquen en dos grans blocs amb benefici directe per al pacient: més
investigació biomèdica i millor assistència clínica".
Sobre el Clínic
L'Hospital Clínic de Barcelona és un hospital públic universitari amb una història centenària. Amb
una plantilla de 4.500 professionals, és un dels principals centres d'assistència mèdica d'Espanya

i el primer en producció científica. Ofereix una assistència de qualitat, una investigació
biomèdica del màxim nivell competitiu i una gran dedicació docent per formar professionals. Tot
això s'emmarca en l'excel·lència d'una gestió equilibrada, amb l'objectiu d'oferir a la societat
una medicina humanitzada d'avantguarda.
Sobre Novartis
Novartis està reimaginant la medicina per tal de millorar i allargar la vida de les persones. Com
a companyia líder mundial en desenvolupament de medicaments, utilitzem la innovació basada
en la ciència i les tecnologies digitals per al desenvolupament de teràpies disruptives en àrees
amb necessitats mèdiques desateses. A la nostra missió de descobrir nous medicaments, ens
situem entre les millors companyies a nivell mundial en termes d'inversió en recerca i
desenvolupament. Els productes de Novartis arriben a més de 750 milions de persones a nivell
global i ens esforcem en trobar vies innovadores per expandir l'accés als nostres tractaments.
Més de 108.000 persones de més de 140 nacionalitats treballen a Novartis a nivell mundial.
Descobreix més en http://www.novartis.com
Per a més informació:
Hospital Clínic - Àrea de Comunicació i RSC
Tel. 93 227 57 00 (premsa@clinic.cat)
NOVARTIS
Tel. 93 306 42 00 (novartis.comunicacion@novartis.com)

