Activitat col·legial. Innovació i tecnologia
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El projecte col·legial
“El metge emprenedor”
ha rebut, durant l’any
2009, més de 300
metges amb idees
emprenedores, 114
dels quals han iniciat el
procés d’innovació

1. Imatge de la presentació
del 1r. Fòrum d’Inversió
Healthcare Barcelona, al web
www.combtv.cat.
2. Vista general de la sala
d’Actes del COMB durant
la celebració del 1r. Fòrum
d’Inversió Healthcare
Barcelona.
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El creixement
del projecte
“El metge emprenedor”
l sector de ciències de la vida a CataluE
nya té un potencial extraordinari i està considerat
un dels sectors d’alta tecnologia més importants del
futur. La ciència és un motor cada vegada més rellevant de l’economia i no ser capaços de veure aquest
potencial pot ser molt perjudicial per al nostre territori. Entre tots hem de fer un esforç per escurçar la
distància que hi ha entre les idees i la seva execució,
entre els professionals sanitaris i els inversors, entre
una concepció fonamentalment assistencial de la
professió mèdica i una concepció del professional
sanitari com a líder de la innovació del sector.
Per primera vegada, Catalunya gaudeix d’una posició interessant en l’entorn de la innovació sanitària
i és tasca de tots no desaprofitar aquesta oportunitat
i contribuir a situar el nostre país com un referent
europeu. No és exagerat dir que Barcelona s’està posicionant com la capital europea de les ciències de
la vida i els medical devices. En un esforç coordinat
molt prometedor per part de l’Administració i de
diverses institucions, s’està contribuint positivament
a crear un clima molt adient per a la generació de
nous productes i serveis en el sector. Durant els propers anys sorgiran moltes oportunitats i convé que
tots fem un esforç per donar suport als metges i investigadors amb esperit emprenedor i, alhora, defensar els seus drets en tot aquest procés. Només així la
roda començarà a girar. És important, doncs, per al
nostre territori que discutim com potenciar el sector
biotech i de les noves tecnologies mèdiques i que afavorim la innovació de manera coordinada i, alhora,
despertem l’interès per emprendre en els diferents
professionals sanitaris.
És per tot això que el COMB del segle xxi no pot
restar aliè a la innovació i l’emprenedoria, i volem
donar suport als metges amb esperit emprenedor. La
responsabilitat dels metges no acaba amb l’exercici
de la medicina davant dels pacients. La medicina pot
i ha de promoure també una activitat no assistencial,
innovadora i emprenedora, l’objectiu de la qual ha
de ser impulsar millores i permetre el progrés. Tradi-

cionalment, els metges han estat al marge d’aquestes
iniciatives. Han d’estar exclosos els metges d’aquest
procés? Per què?
El projecte “El metge emprenedor”

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va posar
en marxa ara fa quatre anys una iniciativa de suport
a la innovació que intenta acompanyar les idees dels
professionals sanitaris en el seu camí cap al mercat.
Volem que la innovació no es quedi al cap dels metges, sinó que es materialitzi en productes i serveis
nous que puguin beneficiar els malalts i permetin
que els professionals sanitaris capturin el valor de les
seves idees.
El nostre objectiu des de bon començament ha estat fer de brokers entre el món de les idees i el món
del capital. Volem atraure al Col·legi aquelles idees
innovadores que sorgeixen entre els professionals del
nostre entorn i ajudar a definir millor cada projecte. Comptem amb el suport d’escoles de negoci que
ajuden l’emprenedor sanitari a redactar el seu pla
de negocis quan cal. També tractem d’afegir valor
a aquestes idees en la mesura del possible, aportant
tot allò que pugui contribuir a fer créixer la idea.
Finalment, intentem apropar aquelles idees que ho
necessitin a l’entorn del capital, amb el qual també
tenim diferents acords de col·laboració.
L’any 2009, hem rebut més de 300 metges amb
idees emprenedores, 114 dels quals han iniciat el
procés d’innovació. Els darrers tres anys, 18 projectes
ja han completat el procés i han rebut finançament
a través del nostre programa. A més, han començat
alguns projectes més, tot i no tenir finançament,
perquè l’emprenedor ha trobar la manera de fer-los
realitat amb el seu propi esforç.
Dades d’activitat 2009

L’any 2009 ja comptem amb acords marcs de cooperació amb 12 societats de capital risc que s’han
apropat al COMB per tenir accés als projectes innovadors dels metges.
Hem tancat un acord d’implantació de programes d’innovació amb l’Hospital Clínic i l’Hospital
Sant Joan de Déu. Ja han arribat més de 50 idees
d’aquests hospitals. Coordinem la innovació de sis
hospitals més del nostre entorn.
El ritme d’arribada d’idees és ara d’una al dia. L’any
2009, hem analitzat més de 300 idees.
Hem treballat amb l’ACC10/CIDEM com a
“Punt d’Innovació CIDEM” donant suport directament als metges amb fons públics.
Hem treballat amb el 22@ per donar suport al
clúster de tecnologies mèdiques, on participem directament des de la seva fundació.
Hem arribat a un acord amb Biocat per estimular
la generació d’idees en ciències de la vida.
Hem col·laborat específicament amb el fons Ingenia d’Alta Partners analitzant els projectes emprenedors amb més potencial que es presenten al
COMB.
Durant aquest any s’han completat més de 60
plans de negocis.
Hem organitzat diferents fòrums d’inversió donant suport a projectes emprenedors sanitaris (amb
Keiretsu, IESE i Barcelona Activa).
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