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Klaster Innowacyjna Medycyna 

• Stowarzyszenie założone wiosną 2013 roku z inicjatywy lekarzy
i menadżerów opieki zdrowotnej zrzeszonych w Związku Pracodawców 
Opieki Zdrowotnej Dolnego Śląska – obecnie Pracodawcy Zdrowia.



Wśród członków znajdują się między innymi:
• Wydział Nauk o Zdrowiu Wrocławskiego Uniwersytetu

Medycznego
• Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców
• Przedsiębiorcy - NZOZy: Promed, Kolmed, Ars Medica,

KAMA, Zawidawie
• Firmy z otoczenia biznesu, start-upy – producenci sprzętu

medycznego SiDLY oraz Nestmedic



50 członków, obszary 
działania to 

województwa: 
dolnośląskie, 
małopolskie, 

mazowieckie, opolskie, 
łódzkie, 

zachodniopomorskie.



Źródła Finansowania:

• Składki członkowskie

• Dotacje ze środków publicznych

• Projekty autorskie

• Dochody z działalności gospodarczej



CEL DZIAŁANIA, MISJA:

Aktywizacja współpracy i integracja w branży
medycznej mająca na celu wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia ze
szczególnym uwzględnieniem roli medycyny
rodzinnej.



Fot: Lasceaux we Francji 16.000 lat

KLASTERING...

Współdziałanie  w celu osiągnięcia 

wspólnych korzyści, wspólnych 

celów, nie jest dla ludzkości               

niczym nowym.

Łączymy swoje wysiłki, bo chcemy 

zaspokoić te potrzeby, których nie 

jesteśmy w stanie zaspokoić

działając sami.



WSPÓŁCZESNOŚĆ



KTO JEST UCZESTNIKIEM KLASTRA?
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Dotychczasowe działania:

Budowanie stałej sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostki 
naukowymi i  instytucjami publicznymi: udział  w konferencjach, targach,  
seminariach.



POSZUKIWANIE PARTNERÓW DO PRZYSZŁEJ WSPÓŁPRACY:

Światowy Kongres Klastrów w Dąbrowie Górniczej 2015

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z klastrami medycznymi: 

Ogólnopolskim Klastrem e-Zdrowie, Polskim Innowacyjnym Klastrem 

Medycznym PIKMED, Klastrem Nowoczesna Medycyna oraz Klastrem 

Innowacyjna Medycyna.



Wdrażanie  innowacji w placówkach medycznych:

USG W MEDYCYNIE RODZINNEJ DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA 

Opracowanie i realizacja  innowacyjnego  programu podnoszącego jakość 
i standardy obsługi pacjenta w placówkach medycyny rodzinnej poprzez 
wykorzystanie przez lekarzy rodzinnych ultrasonografii w procesach 
diagnostycznych. 





150 857,17 PLN

ŁĄCZNA KWOTA WSPARCIA FINANSOWEGO UDZIELONEGO

PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W LATACH 2013 – 2015



ALMAS HOUSE



• Realizując w październiku 2014 roku założenia programu „Rozwój Klastra
Innowacyjna Medycyna” cz. II, przedstawiciele naszego Klastra odbyli
wizytę studyjną w Oslo.

• Celem wyjazdu było zapoznanie się z norweskim modelem opieki
senioralnej.

• Jednym z punktów wizyty były odwiedziny w Geriatric Research Centre
Almas Hus (Almas House). Jednostka jest finansowana przez miasto Oslo
jako część Oslo Univeristy Hospital.



ALMA HOUSE



ALMA HOUSE



Wizyta studyjna w Geriatric Research Centre

Almas Hus (Almas House) - 2014 rok



Almas jest jednostką badawczo-doradczą koncentrującą się na
praktycznych zastosowaniach dostępnych technologii, które mają ułatwić
życie osobom starszym i ich rodzinom.

Odnosi się to do takich zakresów jak inteligentne budownictwo,
projektowanie sieci ppoż, sieci bezpieczeństwa, oświetlenia, zdalnego
monitoringu i telemedycyny.







Technologia nie jest jednak celem samym w sobie. Główną misją jest
wypracowanie najbardziej optymalnego wsparcia dla pacjenta i jego rodziny
po to, by pacjent jak najdłużej pozostawał samodzielny we własnym domu z
zachowanym poczuciem godności oraz niezależności.





Po powrocie do Polski zrodziła się idea implementacji ośrodka w warunkach
polskich z lokalizacją we Wrocławiu. Nasza propozycja spotkała się
z entuzjastycznym przyjęciem w Norwegii.

W ten sposób powstał projekt „Almas House w Polsce”.

Projekt jest sfinansowany ze środków mechanizmu norweskiego. Jego
wartość wynosi 121 000 PLN, a operatorem jest Polskie Ministerstwo
Zdrowia.



Nasi norwescy partnerzy





Założenia programu:

• dwie wizyty studyjne listopad 2015, luty 2016

• wizyta ekspertów norweskich w Polsce marzec 2016

• kampania promocyjna,

• katalog informacyjny

• konferencja podsumowująca – 19 marca 2016

• opracowanie kompleksowej dokumentacji implementacyjnej



Obie wizyty za nami

• łącznie 8 dni spotkań

• kilkunastu uczestników, w tym przedstawiciele władz regionu oraz wrocławskich
uczelni

• kilkadziesiąt prelekcji i sesji workshop z pracownikami Almas House, urzędnikami
wydziału zdrowia miasta Oslo, oraz ekspertami współpracującymi z ośrodkiem

• wstępnie opracowane obszary problemowe związane z genezą, rolą Almy i jej
zarządzaniem, ugruntowanie wiedzy, skorygowanie dotychczasowych wyobrażeń.









Aktualne zadania:

• stworzenie zespołu roboczego – zaproszenie do współpracy środowisk,
które mogą współtworzyć polski oddział Almas House

• określenie roli poszczególnych interesariuszy, lekarzy, pielęgniarek,
opiekunów medycznych, fizjoterapeutów

• zdefiniowanie obszarów problemowych, które wymagają zgłębionej
analizy w trakcie dalszych prac

• opracowanie modelu finansowania Almy

• określenie funkcji i adresatów polskiego ośrodka

• konferencja jako element kampanii na rzecz pozyskania lokalizacji i
środków dla Almas House Polska

• kontynuacja kampanii informacyjnej wśród gospodarzy naszego regionu i
decydentów.



Inne programy Klastra 

• DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA USG LEKARZY RODZINNYCH

• AKADEMIA BŁĘDU

• PROJEKT VICEDOKTOR



Dziękuję Państwu za uwagę

www.innowacyjnamedycyna.eu
biuro@innowacyjnamedycyna.eu


