
 

 

NOTA DE PREMSA 

 

MÉS DE 5.000 PROFESSIONALS CLAU EN LA CURA DE 

LA SALUT ES REUNEIXEN AL CCIB DE BARCELONA 
 

El Congrés ISPOR Europa 2018 se centrarà a millorar els sistemes de salut europeus 
 

 
Barcelona, 12 de novembre de 2018.  

ISPOR, la societat professional d'economia de la salut i investigació de resultats (HEOR, per les sigles en 

anglès), celebra al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) la conferència líder en HEOR 

a Europa. L’ISPOR Europa 2018 reuneix del 10 al 14 de novembre a més de 5.000 professionals clau en 

la cura de la salut, inclosos investigadors, acadèmics, assessors, reguladors, pagadors, responsables 

polítics, professionals de la indústria farmacèutica i de tecnologies sanitàries i organitzacions de 

pacients. El lema de la conferència és "Noves Perspectives per Millorar els Sistemes de Salut del S. XXI". 

 

La primera sessió plenària, celebrada avui a l'Auditori Fòrum CCIB, ha comptat amb el director gerent de 

l’Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, per donar la benvinguda als assistents. 

 

A continuació, presentem els aspectes més destacats del programa d’ISPOR Europa 2018: 

 

Plenària 1: "Avaluació Conjunta de l'Eficàcia relativa: 'trick or treat” dirigit als responsables de la presa 

de decisions dels Estats membres de la Unió Europea" 

Dilluns, 12 de novembre de 2018 

Aquesta sessió comptarà amb la participació de responsables clau dels organismes europeus d'Avaluació 

de Tecnologies Sanitàries (ATS), institucions europees, indústria, pacients i pagadors, amb l'objectiu de 

discutir l'esborrany del reglament de la Comissió Europea sobre ATS que proposa la introducció d'una 

avaluació clínica conjunta a Europa. Els panelistes discutiran els riscos i beneficis d'aquest enfocament 

més enllà dels status quo en els processos d'ATS a Europa. Els panelistes participants seran: 

 

- Moderador: Finn Børlum Kristensen, MD, PhD, Universitat del Sud de Dinamarca, Odense, Dinamarca 

- Menno Aarnout, Associació Internacional de Societats de Benefici Mutu, Brussel·les, Bèlgica 

- Luciana Ballini, EUnetHTA JA3 Assemblea Plenària i Agència Regional de Salut, Emilia Romagna, Itàlia 

- Nicola Bedlington, Fòrum Europeu de Pacients, Brussel·les, Bèlgica. 

- Ansgar Hebborn, PhD, EFPIA y F. Hoffman-La Roche AG, Basilea, Suïssa. 

- Andrzej Rys, MD, DG Sante, Comissió Europea, Brussel·les, Bèlgica 

- Roman Topór-Mądry, Agència d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries al Sistema Aranzelari, Varsòvia, 

Polònia. 

 

 

 

http://www.ispor.org/
https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018


 

 

Plenària 2: "Preus dels fàrmacs: Les Diferents Facetes de la Imparcialitat" 

Dimarts, 13 de novembre de 2018 

Aquesta sessió s'enfocarà en la definició del terme "just" en el context dels preus dels fàrmacs. L'entorn 

de la discussió se centrarà en el primer Fòrum de "Preus Justos de l'Organització Mundial de la Salut", 

celebrat el 2017, que va centrar l'atenció mundial en els alts preus que restringeixen l'accés a 

medicaments patentats essencials i la imprevisibilitat dels baixos preus que impulsen l'escassetat en el 

sector dels genèrics. Els panelistes participants seran: 

 

- Moderador: Sarah Garner, PhD, Organizació Mundial de la Salut, Ginebra, Suïssa. 

- Marcin Czech, PhD, MD, MBA, Ministeri de Salut polonès, Varsòvia, Polònia. 

- Eric Low, OBE, Consorci d’Investigació d’Amiloidosis, East Lothian, Escòcia, Regne Unit. 

- Joep Muijrers, PhD, PureTech Health, Boston, MA, EUA. 

- Tanya Potashnik, MA, Junta de Revisió de Preus de Medicaments Patentats, Govern del Canadà, Ottawa, 

Canadà. 

- Lluis Sauri-Romero, DG Competition, Comissió Europea, Brussel·les, Bèlgica. 

- Richard Torbett, PhD, EFPIA i Associació de la Indústria Farmacèutica Britànica, Londres, Regne Unit. 

 

Plenària 3: "Impacte en el pressupost i límits de despesa: ¿Potencial o risc?" 

Dimecres, 14 de novembre de 2018 

Aquesta sessió pretén establir un debat sobre els beneficis i els desafiaments per controlar l'impacte 

pressupostari de les polítiques de salut mitjançant la implementació de límits financers a Europa. Els 

panelistes participants seran: 

 

- Moderador: Guillem López-Casasnovas, PhD, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya 

- Félix Lobo, PhD, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Espanya 

- Peter C. Smith, MSc, Universitat de York, Londres, Regne Unit. 

- Adrian Towse, MA, MPhil, Oficina d’Economia de la Salut, Londres, Regne Unit. 

- Geert van Maanen, Anteriorment al Ministeri Sanitat, Països Baixos.  

 

ISPOR és reconeguda mundialment com la societat professional líder en economia de la salut i 

investigació de resultats i per la seva contribució a la millora de la presa de decisions en atenció mèdica. 

 

Podeu consultar informació addicional sobre ISPOR Europa 2018 a: 

Información del Congrés | Registre | Programa de Cursos Curts | Expositors i Patrocinadors | Premsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018
https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018/about/register
https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018/short-courses/short-courses
https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018/exhibits-sponsorship/exhibits/exhibitors
https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/upcoming-conferences/europe-2018/about/press


 

Sobre ISPOR 

 

ISPOR, la societat professional d'economia de la salut i investigació de resultats (HEOR), és una organització internacional sense 

ànim de lucre, amb múltiples professionals clau, dedicada a l'avanç de l'excel·lència en HEOR per millorar la presa de decisions de 

salut a nivell mundial. La Societat és líder en conferències científiques, publicacions amb revisió per parells i indexades a MEDLINE®, 

orientació sobre bones pràctiques, educació, col·laboració i eines / recursos en aquest camp.. 

 

Lloc Web: www.ispor.org | LinkedIn: http://bit.ly/ISPOR-LIn | Twitter: www.twitter.com/ISPORorg (@ISPORorg) | YouTube: 

www.youtube.com/user/ISPORorg/videos | Facebook: www.facebook.com/ISPORorg | Instagram: www.instagram.com/ISPORorg 

 

 

 
Sobre CCIB i GL Events 
 
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) és un dels recintes congressuals de més envergadura del sud d’Europa, 
amb capacitat per acollir esdeveniments de fins a 15.000 delegats. El recinte compta amb més de 100.000 m² multifuncionals que 
inclouen el Centre de Convencions i l’Auditori Fòrum, espais en els quals, des de la seva obertura el novembre de 2004 i fins al 2017, 
el CCIB ha acollit més de 1.260 esdeveniments de tota mena i 5.710.000 delegats i visitants. En aquests anys, el centre ha generat un 
impacte econòmic acumulat a la ciutat superior als 3.500 milions d’euros. 
 
GL events CCIB SL és l’empresa gestora del recinte congressual, participada per l’Ajuntament de Barcelona (12%), el Gremi d’Hotels de 
Barcelona (8%) i l’empresa francesa GL events (80%), líder europeu en la gestió d’espais i logística de grans esdeveniments. 
 
Amb seu a Lió, GL events cotitza a la borsa de París i compta amb tres línies de negoci que li han permès facturar 953,8 milions d’euros 
el 2017: GL events Life, GL events Exhibitions i GL events Venues. En aquest últim àmbit, el grup opera un total de 40 espais per a 
esdeveniments (palaus i centres de congressos, parcs d’exposicions i sales multifuncionals), amb més d’un milió de metres quadrats 
de superfície comercialitzable a 25 destinacions com París, Brussel·les, La Haia, Londres, Istanbul, Ankara, Xangai o Sao Paulo, així com 
a Rio de Janeiro, on l’empresa es troba en ple procés de creixement. A més, GL events Exhibitions compta amb més de 250 salons 
professionals en propietat i GL events Live disposa d’una dilatada experiència en la prestació de serveis logístics i estructures temporals 
a prestigioses cites esportives i d’altres àmbits a nivell internacional. Entre les més recents destaquen l’Exposició Universal de Milà, la 
reunió anual de l’FMI i del Banc Mundial a Lima i, el 2016, els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, l’Eurocopa de França o la COP22 de 
Marràqueix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contactes de premsa:   
 

Betsy Lane, Directora de Màrqueting i Comunicació. 

ISPOR— La societat professional d’economia de la salut i investigació de resultats 

609.586.4981 x112 | blane@ispor.org  

 

 

CCIB- David Jiménez | djimenez@ccib.es | T. 93 230 10 00 |  M. 696 273 143 

http://www.ispor.org/
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