O Nas

Klaster Nauka Medycyna i Nowoczesne Technologie zrzesza specjalistyczne firmy z branży
medycznej. Powstał w lutym 2010 roku. Członkowie klastra to wysokiej klasy specjaliści z wielu
dziedzin medycyny, między innymi: chirurgia, ginekologia, kardiologia, ortopedia, neonatologia,
okulistyka i inne.

Początkowo klaster tworzyło kilka firm medycznych, potem do klastra przystąpiły dwie wyższe
uczelnie z województwa świętokrzyskiego oraz klika innych firm z województwa
świętokrzyskiego oraz województwa śląskiego. Klaster skupia specjalistyczne firmy z branży
medycznej, firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu medycznego i instytucję otoczenia biznesu
(koordynatora klastra), oraz dwie wyższe uczelnie z województwa świętokrzyskiego.

Klaster Nauka Medycyna i Nowoczesne Technologie ukierunkowany jest przede wszystkim
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na rozwój nowoczesnych technologii medycznych, tworzenie, wdrażanie i prowadzenie prac
badawczych , komercjalizację wyników tych prac. Klaster skupia pasjonatów i entuzjastów,
którzy chcą rozwijać swoje firmy, swoje umiejętności w oparciu o wiedzę i najnowsze
technologie.

Klaster skupia się przede wszystkim na promowaniu innowacyjnych, bezpiecznych metod
terapii. Klaster współpracuje również z wieloma autorytetami naukowymi z branży medycznej, a
także koncernami medycznymi i farmaceutycznymi. Klaster ma formułę otwartą i mogą do niego
przystąpić podmioty z branży medycznej, wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Obecnie porozumienie tworzą:
- PROMYK
ZDROWIA Sp. z o.o. - koordynator porozumienia
- Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
- Wyższa
Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
- ARTMEDIK
Sp. z o.o. NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w
Jędrzejowie
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Jędrzejowska GRYF
- NZOZ „
Ginekologia i Położnictwo” Małogoszcz.
- ELMEDICA
Spółka Lekarska S. Stec i partnerzy
- NZOZ bio-Diagnostyka
Sp. z o.o. - Sosnowiec
- NZOZ
ENDOMED Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Układu Pokarmowego w
Kielcach
- Prywatna
Poradnia Kardiologiczna dr n. med. Hubert Konstantynowicz
- SUPRAMED
Sp. z o.o. - Kielce
- KD Medical System Sp. z o.o.
- NZOZ MEDILENS - Kielce
- Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek. med. Waldemar Kwiecień
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MTC - Medical Trading Company Sp. z o.o. - Żywiec
Innomed Sp z o.o.
ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY Maria Majka
Prywatna Praktyka lekarska Arkadiusz Koniarski
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