
Ruszył klaster medyczny 

Na Śląsku swoją działalność rozpoczął nowy 
klaster medyczny MediVite. Jego członkowie połą
czyli siły i wspólnie będę poprawiać jakość usług 
zdrowotnych. 

W Polsce istnieje kilkaset klastrów, w wojewódz
twie śląskim ponad 40. Są związane z różnymi bran
żami - lotniczą, wodną, budowlaną, elektroniczną, 
telekomunikacyjną, zdrowotną czy nanotechniczną. 
Ale co to właściwie jest klaster? - To porozumienie, 
sieć powiązań o otwartej formule, wymiana wiedzy 
i doświadczenia ekspertów z zasobami techniki i naj
wyższej, dostępnej technologii, umiejętność połączenia 
kapitałów własnych i publicznych - tłumaczy Leszek 
Znamierowski, ekspert w dziedzinie klastrów oraz 
członek MediVite. 

Do klastra MediVite należą m.in.: szpital urolo
giczny Urovita, dwie kliniki okulistyczne Weiss Kli
nik i Okulus Plus oraz Ado-Med - firma prowadząca 
oddziały kardiologiczne w Chełmie i Zakopanem, 
a zarazem dystrybutor aparatury medycznej. Łatwiej 
jest uzyskać korzystniejsze ceny, rabaty przy zaku
pach produktów oraz sprzętu u producentów, wspól
nie przystępować i realizować projekty promujące 
zdrowie. 

- Nie bez znaczenia jest wymiana doświadczeń 
miedzy członkami klastra - dodaje Alexander Weiss, 
właściciel Weiss Klinik. - Przenoszenie dobrych roz
wiązań z innych placówek na swoją działalność lub wy
mienianie spostrzeżeń dotyczących sprzątu, z jakiego 
korzystamy. Możemy coraz bardziej zwiększać atrak
cyjność usług na rynku. Wszystko to przekłada sią na 
korzyści dla pacjentów. 

W ramach klastra będą prowadzone badania na
ukowe, planowane jest stworzenie wspólnego sy
stemu obsługi pacjenta, który pomoże szybciej do
stać się do renomowanego specjalisty. Wśród celów 
MediVite jest również propagowanie badań profi
laktycznych oraz promocja zdrowia. W MediVite 
są również członkowie niezwiązani bezpośrednio 
ze zdrowiem, np. Kobold PR, Kancelaria Prawna 
Kubisa, Banasik, Wencka czy ConsArt Sp. z o.o. 
Ich udział w tym przedsięwzięciu pozwoli osiągnąć 
wspólny cel, jakim jest profesjonalna i komplekso
wa obsługa pacjenta. Do końca roku planowane jest 
zwiększenie liczby członków do 50 firm i placówek 
medycznych. 
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