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Informacja prasowa  Warszawa, 10 lipca 2015 

Synektik dostarczy sprzęt dla Szpitala Bródnowskiego 

Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki 

obrazowej i medycyny nuklearnej – wygrała przetarg i tym samym zrealizuje kontrakt dla Mazowieckiego 

Szpitala Bródnowskiego Sp. z.o.o. w Warszawie na łączną kwotę niemal 21 mln zł netto. Oferta obejmuje 

dostawę specjalistycznych urządzeń diagnostycznych, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz 

dostawę pozostałego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali 

operacyjnej. Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Działanie 7.1 „Infrastruktura słuŜąca ochronie zdrowia i Ŝycia”. 

„Realizacja pod klucz projektów zintegrowanych wraz z dostawą 

specjalistycznego sprzętu diagnostycznego jest jedną z głównych 

działalności Grupy Synektik. Z duŜą satysfakcją obserwujemy proces 

modernizacji i wzbogacania polskich szpitali o nowoczesny, 

specjalistyczny sprzęt. Dynamiczne zmiany zachodzące w polskiej słuŜbie 

zdrowia mają przełoŜenie na rosnącą liczbę kontraktów na urządzenia 

do diagnostyki obrazowej, co dla Grupy Synektik jest szansą na wzrost 

udziałów na polskim rynku diagnostyki medycznej, takŜe w zakresie 

dostaw radiofarmaceutyków. Intensywny rozwój obserwowany w polskich szpitalach publicznych z pewnością wpłynie na 

zwiększenie dostępności i skuteczności badań diagnostycznych, a tym samym szans pacjentów na wyleczenie. 

Kontrakt – który zrealizujemy dla Szpitala Bródnowskiego – dowodzi, Ŝe Grupa Synektik jest cenionym partnerem 

potrafiącym zrealizować skomplikowane, wieloetapowe i kompleksowe zamówienia. Jesteśmy przekonani, Ŝe 

wyposaŜenie Kliniki Neurochirurgii w innowacyjny, nowoczesnych i niezawodnych sprzęt wysokiej klasy podniesie 

jakość świadczonych przez placówkę usług, a tym samym przełoŜy się bezpośrednio na poprawę sytuacji 

pacjentów. Gwarancją jakości sprzętu Grupy Synektik jest znacząca liczba zrealizowanych zintegrowanych dostaw i 

wygranych przetargów – tylko w listopadzie i w grudniu zawarliśmy serię istotnych umów na dostarczenie sprzętu 

diagnostycznego na łączną kwotę 12,7 mln zł do czterech ośrodków na terenie całego kraju. Przewagą 

konkurencyjną Grupy Synektik jest zapewnianie placówkom diagnostyki obrazowej kompleksowych rozwiązań – w 

ramach dostaw urządzeń – takŜe ich montaŜu, szkolenia personelu oraz serwisu”– mówi Cezary Kozanecki, prezes 

zarządu Synektik SA. 

 
Synektik – zakład produkcyjny 
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Kluczowe czynniki wpływające na bieŜącą działalność Grupy Synektik: 

Produkcja radioznaczników i infrastruktura: 
•••• dwa zarejestrowane zakłady produkujące radiofarmaceutyki – w Warszawie i Kielcach – gdzie moŜliwe jest 

ich komercyjne wytwarzanie (optymalizacja logistyki dostaw i produkcji); zakład w Warszawie jest juŜ 

dorejestrowany jako miejsce komercyjnego wytwarzania IASOcholine 

•••• trzyletnie doświadczenie w produkcji i sprzedaŜy radiofarmaceutyków – w tym specjalnych, 

wysokomarŜowych – (EFDEGE®, IASOflu®) oraz dystrybucji (IASOdopa® i IASOcholine) na rynek polski 

•••• wyłączny i doŜywotni właściciel praw do 4 radiofarmaceutyków (EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i 

IASOcholine®) – na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi gdzie spółka ma teŜ prawo 

rozwijania preparatów i udzielania licencji oraz prawo wytwarzania i dostarczania w/w radiofarmaceutyków na 

terytorium Czech i Słowacji 

Badania nad własnymi produktami: 
•••• nowoczesne Centrum Badawczo–Rozwojowe w Warszawie – prace nad własnymi radioznacznikami 

(szczególnie specjalnymi, które są produktami wysokomarŜowymi) – przede wszystkim w zakresie onkologii, 

kardiologii i neurologii 

•••• prace badawczo-rozwojowe we współpracy z izraelską firmą Hadasit Medical Research & Development w 

ramach projektu prac nad kardioznacznikiem – ammonium salt; Synektik uzyskał wyłączne prawa do produkcji i 

sprzedaŜy na całym świecie innowacyjnego znacznika ammonium salt, słuŜącego do szybkiej i precyzyjnej 

diagnozy choroby wieńcowej; spółka zakończyła pomyślnie fazę badań przedklinicznych nad preparatem i wkrótce 

rozpocznie I fazę badań klinicznych 

•••• złoŜenie wniosków o rejestrację produktów własnych i kontynuacja badań nad innowacyjnymi preparatami do 

obrazowania w medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Warszawie 

Otoczenie rynkowe: 
•••• zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia – blisko 7% wzrost budŜetu NFZ, jeszcze wyŜszy 

planowany wzrost wydatków na diagnostykę obrazową i świadczenia specjalistyczne) w 2015 roku 

•••• środki unijne w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 przeznaczone na zakup aparatury 

diagnostycznej i podwyŜszenie standardów ochrony zdrowia 

•••• wzrost znaczenia globalnego rynku radiofarmaceutyków – w latach 2017-20181 osiągnie on wartość na 

poziomie 5,5-7,9 mld USD 

Informacje o firmie Synektik: 

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i 

medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedaŜą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a 

takŜe prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest równieŜ 

pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). 

Spółka posiada 2 zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz w 

Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje własnym Centrum Badawczo-

Rozwojowym, które pracuje nad radioznacznikami onkologicznymi i kardiologicznymi. 

                                                 
1 http://www.prweb.com/releases/radiopharmaceuticals/diagnostic_imaging/prweb10873082.htm 
http://www.prnewswire.com/news-releases/nuclear-medicine--radiopharmaceuticals-market---global-trends--forecast-to-2017-
213307221.html  
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Firma powstała w 2001 roku. W sierpniu 2011 roku akcje Synektik SA debiutowały na rynku NewConnect, gdzie była notowana w 

indeksie NC Lead oraz NC Life Science (spółek prowadzących działalność naukową z zakresu medycyny i biotechnologii). W 

październiku 2014 roku Synektik SA przeniósł notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie. 

Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiŜowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę Gazele Biznesu 2011 oraz 

znalazł się wśród wyróŜnionych nagrodą: Diamenty Forbesa 2012. W 2013 roku Synektik został doceniony przez Gazetę Giełdy 

Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” firma Synektik - jako producent innowacyjnych farmaceutyków - została 

spółką roku 2013 z rynku NewConnect. 

www.synektik.pl 


