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Warsaw Health Innovation Hub wita
na pokładzie firmy Medtech!

26.kwietnia 2022 r. Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n.
med.  Radosław  Sierpiński  podpisał  Porozumienia  w  ramach
Warsaw  Health  Innovation  Hub  (WHIH)  z   czterema  firmami   z
sektora  wyrobów  medycznych:  Becton  Dickinson,  Medtronic,
Roche  Diagnostics  oraz  Siemens  Healthineers.  Sektor  wyrobów
medycznych jest jednym z najbardziej innowacyjnych branż rynku
medycznego,  największym  zaś  wyzwaniem  jest  wykorzystanie
technologii informatycznych.

- Niezmiernie się cieszę, że dziś możemy obserwować, jak czterech
światowych  graczy  z  branży  wyrobów medycznych  wstępuje  do
inicjatywy  Warsaw  Health  Innovation  Hub.  Zainteresowanie
przystąpieniem  do  inicjatywy   firm  medtech  pokazuje,  jak  duże
znaczenie  na  rynku  posiada  ta  branża.  Wierzę,  że  olbrzymi
potencjał,  chęć  dialogu  i  zmiany  na  lepsze  przysłużą  się  do
polepszenia systemu opieki zdrowotnej – wskazał dr hab. n. med.
Radosław  Sierpiński.-  Agencja  Badań  Medycznych  dostrzega
znaczenie  rynku  wyrobów  medycznych  dla  sektora  ochrony
zdrowia,  dlatego  zamierzamy  aktywnie  wspierać  jego  rozwój.  W
procedowanym  obecnie  przez  Radę  Ministrów  projekcie
Rządowego  Planu  Rozwoju  Sektora  Biomedycznego  na  lata
2022-2031  konkursom  ogniskującym  się  wokół  wsparcia
przedsiębiorców  działających  na  rynku  wyrobów  medycznych
poświęcony  jest  cały  obszar  planu.  Chcemy  stymulować  rozwój
m.in.  rozwiązań  do  zdalnego  monitorowania  zdrowia  pacjentów,
skuteczności  terapii,  przewidywania  progresji  choroby  czy  też
wsparcia  decyzji  terapeutycznych  –  dodał  prezes  Agencji  Badań
Medycznych.

-  Dołączenie  do  Warsaw  Health  Innovation  Hub  czterech
podmiotów,  tak  istotnych  dla  polskiego  sektora  wyrobów
medycznych,  z  pewnością  zdynamizuje  prace  nad  nowymi,
innowacyjnymi produktami pomocnymi w całym procesie leczenia
-  od  diagnostyki  do  rehabilitacji.  Będzie  to  również  okazja  do
zacieśnienia współpracy między biznesem a polskimi naukowcami.
Wierzę,  że  takie  partnerstwo  przyniesie  ogromne  korzyści  dla
polskich pacjentów – podkreślił Arkadiusz Grądkowski, prezes izby
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POLMED,  zrzeszającej  działających  w  Polsce  producentów  i
dystrybutorów wyrobów medycznych. 

Porozumienie  o  współpracy  z  ramienia  firmy  Becton  Dickinson
podpisała Joanna Miros, dyrektor generalna Becton Dickinson.

-  Cieszymy  się,  że  jako  Becton  Dickinson  dołączamy  do  grona
partnerów  Warsaw  Health  Innovation  Hub  i  będziemy  wspólnie
pracować  na  rzecz  tworzenia  zdrowszego  świata  poprzez
wspomaganie  odkryć  medycznych,  diagnostyki  i  opieki
zdrowotnej.  Zależy  nam  na  wprowadzaniu  realnych  rozwiązań
najwyższej  jakości,  bezpiecznych  dla  pacjentów  oraz  na
budowaniu efektywnego systemu opieki  zdrowotnej  w oparciu o
dostęp  do  nowoczesnych  rozwiązań  i  technologii  medycznych.
Jako  Becton  Dickinson  wykorzystujemy  najnowocześniejsze
badania  naukowe  i  technologie  takie,  jak  biologia  molekularna,
spektometria  mas,  robotyka i  automatyzacja.  Liczymy,  że  nasza
obecność  w  ramach  Warsaw  Health  Innovation  Hub  pozwoli  na
realizację innowacyjnych projektów w najbliższym czasie – mówiła
Joanna Miros.

W szeregi Warsaw Health Innovation Hub wstąpiła również firma
Medtronic, a Porozumienie o współpracy podpisali  Anna Kasprzak,
wiceprezydent Medtronic Central Ester Europe oraz Adam Jagoda,
dyrektor generalny Medtronic Poland.

-  Medtronic  to  światowy  lider  technologii  medycznych.  Nasza
misja,  która  brzmi:  łagodzenie  bólu,  przywracanie  zdrowia  i
wydłużanie  życia,  jednoczy  wokół  siebie  ponad  90  tysięcy
pracowników na całym świecie.  Co sekundę nasze innowacyjne
technologie  zmieniają  życie  dwóch  osób.  Najważniejsze  jest  dla
nas  dobro  pacjenta,  dlatego  jako  firma  innowacyjna  jesteśmy
zainteresowani  poszerzeniem  dostępu  polskich  pacjentów  do
innowacyjnych  terapii,  a  WHIH  jest  w  zakresie  ich  wdrażania
doskonałą  platformą.  Liczymy  zatem  na  efektywną  współpracę
między  Medtronic  Poland  a  Warsaw  Health  Innovation  Hub  –
powiedział Adam Jagoda.

Kolejną firmą, która  dołączyła do Warsaw Health Innovation Hub,
jest  Siemens  Healtineers.  Porozumienie  podpisał  z  jej  ramienia
Kamil  Gorczewski,  Research  Collaboration  Manager,  a  na
uroczystości  gościł  również  Marek  Witulski,  dyrektor  Diagnostic
Imaging & Advanced Therapies w Siemens Healthineers.

- Warsaw Health Innovation Hub umożliwia transfer doświadczeń i
idei  między  kluczowymi  uczestnikami  rynku,  a  dzięki  temu



tworzenie  celowanych  rozwiązań,  będących  odpowiedzią  na
konkretne  problemy  i  potrzeby  ochrony  zdrowia.  To  ogromna
wartość i szansa dla obu stron – podkreślił Kamil Gorczewski.

-  Misją  Siemens  Healthineers  jest  tworzenie  rozwiązań
umożliwiających  długie  życie  w  zdrowiu.  Nieustannie  pracujemy
nad  nowymi  technologiami  medycznymi.  Prowadzimy  badania,
projektujemy  i  testujemy  nowe  rozwiązania  diagnostyczne  i
terapeutyczne  –  wszystko  po  to,  aby  szybciej  i  precyzyjniej
pomagać  pacjentom.  Jednym  z  priorytetów  jest  dynamiczny
rozwój  technologii  sztucznej  inteligencji  i  jej  zastosowań  w
medycynie  oraz  rozwój  medycyny  precyzyjnej,  której  AI  jest
immanentną częścią. Bardzo się cieszymy, że dzięki członkostwu
w  WHIH  będziemy  mogli  dzielić  się  swoją  wiedzą,  ale  również
korzystać  z  doświadczeń  partnerów  i  razem  z  nimi  jeszcze
skuteczniej zmieniać oblicze współczesnej medycyny – powiedział
Marek Witulski.

-  Wierzymy,  że  dzięki  ponad  125-letniemu  doświadczeniu  w
opracowywaniu  innowacyjnych  rozwiązań,  będziemy  mogli
przysłużyć  się  do  dalszego  rozwoju  technologii  medycznych  w
Polsce i na świecie – dodał.

Porozumienie w imieniu Roche Diagnoctics podpisała  Bogna
Cichowska – Duma, Healthcare System Partnering Lead

- Jako partner Warsaw Health Innovation Hub mamy nadzieję na
szerokie możliwości współpracy zarówno ze światem nauki, stroną
rządową jak i całą branżą wyrobów medycznych. Roche
Diagnostics, jako firma wprowadzająca innowacyjne rozwiązania
diagnostyczne na całym świecie, ma w takiej współpracy bardzo
dużo do zaoferowania. Chcemy wspólnie z WHIH i partnerami
 proponować konkretne projekty, które będą miały znaczący
wpływ na kierunki rozwoju polskiego sektora ochrony zdrowia i
które przyniosą realne korzyści pacjentom i klinicystom. Warsaw
Health Innovation Hub ma ogromny potencjał do inicjowania takiej
współpracy – wskazała Bogna Cichowska - Duma.
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