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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

 

Dan Azagury, emprenedor en sèrie en l'àmbit de la salut, 
estarà a Biz Barcelona 
 

Expert en biodisseny, ha desenvolupat 6 dispositius mèdics al llarg de la seva 
carrera. 
 
Va fundar Ciel Medical Inc després de passar pel prestigiós programa Stanford 
Biodesign Fellowship i és professor del programa d·HEALTH Barcelona de 
Biocat. 
 
En dues conferències, Biz Barcelona i  Col·legi Oficial de Metges, explicarà el 
seu cas real d'innovació hospitalària i proporcionarà claus per emprendre, amb 
èxit, en l'àmbit de la salut. 
 
Barcelona, 31 d'maig de 2013. - En els últims anys, proporcionar assistència mèdica 
de qualitat s'ha convertit en un procés cada vegada més difícil i costós. La innovació 
en salut ofereix múltiples oportunitats als emprenedors però també és un camp difícil. 
Crear nous i més rendibles productes sanitaris que millorin l'atenció al pacient 
requereix una nova forma de treballar. 
 
El Dr. Dan Azagury, cirurgià de l'Hospital Universitari de Ginebra és, també, un 
emprenedor en l'àmbit de la salut. Al llarg de la seva carrera ha desenvolupat sis 
dispositius mèdics. Actualment n’està ultimant dos, un per millorar el tractament dels 
càlculs renals i un altre per augmentar la protecció dels pacients en les unitats de 
cures intensives (UCI) davant la pneumònia associada als sistemes d'intubació i 
ventilació mecànica. Aquesta infecció és la més comuna i greu associada a l'atenció 
mèdica a les UCI. La malaltia s'associa amb més mortalitat, temps d'hospitalització i 
costos econòmics. Actualment la manca d'una definició estàndard genera el sobre - i el 
sub -diagnòstic de la malaltia. 
 
Avui en dia el 90% de les start-up fracassen. En dues conferències al Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona - 5 de juny - i a Biz Barcelona - 6 de juny -, el Dr. Azagury 
explicarà el prestigiós procés d'innovació en biodisseny desenvolupat per la Universitat 
de Stanford, una eina d'èxit per a crear innovacions en l'àmbit de la salut. Des de la 
seva creació, l'any 2001, el programa ha donat lloc a 26 noves empreses, ha captat 
200 milions de dòlars d’inversions en capital risci ha generat més de 500 llocs de 
treball. Així mateix, els productes dissenyats per aquestes noves empreses s’han 
utilitzat per tractar a més de 150.000 pacients.  
 
El Dr. Azagury, que va ser alumne del programa Stanford Biodesign en 2012, explicarà 
com s’hi van gestar els dos dispositius mèdics en els quals  treballa avui. També 
proporcionarà algunes claus, apreses durant el procés, per navegar amb èxit el 
turbulent viatge de traslladar una idea brillant fins als pacients. 
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"La medicina actualment no fomenta la innovació però aquesta és una eina tan 
fonamental com la investigació per a desenvolupar, per exemple, nous tractaments 
contra el càncer" - afirma Azagury – “La medicina està plena de dogmes. Molts 
professionals realitzen procediments d'una determinada manera simplement perquè 
sempre s'ha fet així i ha donat bons resultats, sense qüestionar-se el per què, ni si hi 
ha formes millors d'actuar, de millorar aquests resultats i, amb això, l'atenció al 
pacient". 
 
A partir de setembre de 2013, en el programa Design Health Barcelona, metges, 
científics, enginyers i dissenyadors tindran l'oportunitat d'aprendre el procés 
d'innovació en biodisseny a Barcelona i obtenir un avantatge competitiu en un mercat 
de treball en expansió. Biocat ha posat en marxa aquesta iniciativa formativa pionera 
per desenvolupar el talent emprenedor en el sector de la salut i les ciències de la vida i 
impulsar la innovació en aquests camps. 
 
 

CONVOCATÒRIA: 
 

El Dr. Dan Azagury estarà a disposició dels mitjans interessats en: 

 

CONFERÈNCIA: Bata o corbata?, Innovació al servei dels pacients. Noves formes de 
tenir impacte positiu en la salut. 

Data: 5 de juny 

Hora: 17:30 – 18:30h 

Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Passeig de la Bonanova, 47 (Sala 
d’Actes). 

 

CONFERÈNCIA: Biodesign: technology innovation as a discipline 

Data: 6 de juny 

Hora: 16 – 17h 

Lloc: Biz Barcelona. Palau de Congressos (Sala 5). Avda. Reina María Cristina s/n 

PER A MÉS INFORMACIÓ:  

Biocat:  

Gabinet de premsa · press@moebio.org 

Mònica López  · 657 985 544 

Zuberoa Marcos · 686 575 178 

http://moebio.org/ 

També ens pots seguir a: 

Blog, Twitter, Facebook i LinkedIn 

 

mailto:premsa@biocat.cat
http://moebio.org/
http://blog.moebio.org/
https://twitter.com/moebiobarcelona
https://www.facebook.com/moebiobarcelona
http://www.linkedin.com/in/moebiobarcelona

