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Princeton, New Jersey, 16. september 2014 - Medzinárodná spoločnosť pre
farmakoekonomiku a výsledky výskumu (ISPOR) s potešením oznamuje, že Nancy S. Berg sa
pripojí k spoločnosti 22. októbra 2014 ako jeho generálna a výkonná riaditeľka, nasledujúc
zakladajúcu výkonnú riaditeľku ISPORu, Marilyn Dix Smith, RPh, PhD, ktorá oznámila plány
odísť do dôchodku v roku 2013. Bergová sa pripojí k ISPORu, poprednej svetovej organizácii na
podporu vedy farmakoekonomiky a výsledkov výskumu, po extenzívnej kariére v čele dvoch
vedúcich technických a vedeckých spoločností.

Nancy S. Berg
"Postavenie ISPORu nebolo nikdy významnejšie pre globálnu komunitu zdravotnej
starostlivosti, zahŕňajúc vedcov, lekárov, vývojárov zdravotníckej techniky, prísediacich a ľudí s
rozhodovacími právomocami," povedala Bergová. "Som hrdá, že som sa pripojila v čase, kedy
práca ISPORu a jeho členov je kritickejšia/rozhodujúcejšia ako kedykoľvek predtým a teším sa,
že budem môcť prispieť svojimi kariérnymi skúsenosťami k budúcemu úspechu spoločnosti."
Ako výkonná riaditeľka spoločnosti Manufacturing Engineers, globálnej asociácie technických a
vedeckých pracovníkov, Bergová riadila exponenciálny rast ich vzdelávacích/obchodných akcií a
globálnu expanziu spoločnosti prostredníctvom partnerstiev a iných aliancií. Tiež konzultovala
strategický rast a vedenie s neziskovými a komerčnými podnikmi.
Naviac nedávno/naposledy bola Bergová prezidentkou a generálnou riaditeľkou Medzinárodnej
spoločnosti pre farmaceutické inžinierstvo (ISPE), kde riadila transformačné zmeny v tejto
celosvetovej odbornej spoločnosti, starala sa o dialóg, technické a vedecké vzdelávanie
a reguláciu štandardných postupov vo farmaceutickom a biotechnickom priemysle. V prospech
Bergovej v ISPE hovorí prispievanie k vytváraniu synergií medzi farmaceutickými zúčastnenými

stranami, spájanie rôznorodých skupín odborníkov, regulátorov a partnerských organizácií, aby
pracovali na otázkach spoločného záujmu. Pozoruhodné príspevky ISPE zahŕňajú vedúce tímy
členov ISPE dokončujúci priekopnícky výskum nedávno citovaný FDA o strategickom pláne
úbytku liekov a vyhlásenie amerického kongresu. Ďalšie odvetvia spolupráce v ktorej čele stála
Bergová zahŕňa členov ISPE a regulátory v Európe a Severnej Amerike a obsahuje súčasné
štúdie merania kvality na pomoc pri identifikácii súborov spoločných ukazovateľov na použitie
odvetvím/priemyslom a zdravotníckymi orgánmi pri hodnotení kvality výrobkov a bezpečnosti
pacienta.
"Sme potešení, že Nancy Bergová sa pripojí k ISPORu ako jeho nová generálna a výkonná
riaditeľka." Povedal Adrian Towse, MA, MPhil, 2014-2015 Prezident ISPORu.
"Pod vedením Bergovej očakávame, že sa posilní hodnota členov ISPORu a bude naďalej slúžiť
ako katalyzátor/nárazník pre komunikáciu medzi všetkými zúčastnenými stranami zdravotnej
starostlivosti." Povedal Bill Crown, PhD, 2014-2015 Bývalý prezident ISPORu.

