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Synektik realizuje nowe projekty w medycynie obrazowej i neurologii 

Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny 

nuklearnej – zrealizuje kontrakt o wartości 7,6 mln zł na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch 

rezonansów magnetycznych. Jednocześnie Synektik buduje kompetencje w innych obszarach rynku 

ochrony zdrowia. Spółka rozpoczęła współpracę z belgijską firmą bioinformatyczną Imagilys, dzięki 

której będzie wdrażać na polskim rynku rozwiązania IT stosowane w neurologii. 

Synektik podpisał z OK Medical Systems umowę na zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie 

dwóch rezonansów magnetycznych oraz innych urządzeń medycznych w trzech szpitalach 

w Wielkopolsce. Kontrakt wart 7,6 mln zł, który ma zostać zrealizowany do 20 listopada tego roku, 

będzie miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe w czwartym kwartale. 

To kolejna umowa Spółki w ostatnich miesiącach na dostawę sprzętu medycznego do placówek 

służby zdrowia. W sierpniu Grupa wygrała dwa przetargi o łącznej wartości 9,1 mln zł na dostarczenie 

rezonansów magnetycznych dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie oraz Samodzielnego 

Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. 

 – Nasze doświadczenie na rynku sprzętu medycznego sprawia, że oferta Synektik spotyka się 

z uznaniem coraz większej liczby klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów, 

wciąż rozszerzamy ofertę produktową i budujemy kompetencje w nowych segmentach rynku ochrony 

zdrowia. Obok radiologii i medycyny nuklearnej, ważnym obszarem jest dla nas również neurologia. 

W tej dziedzinie realizujemy dużą umowę dla Kliniki Neurochirurgii działającej w ramach 

Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Projekt obejmuje nie tylko dostawę sprzętu 

medycznego, lecz także zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z budową zintegrowanej sali 

operacyjnej – podkreśla Cezary Kozanecki, Prezes Zarządu i znaczący akcjonariusz Synektik S.A. 

Do rozwoju kompetencji w zakresie neurologii przyczyni się również współpraca z belgijską firmą 

bioinformatyczną Imagilys. Zgodnie z podpisaną umową Synektik będzie wdrażał oprogramowanie 

partnera z Belgii na terenie Polski. Oferowane rozwiązanie IT pozwala na zaawansowane 

przetwarzanie, wizualizację oraz fuzję obrazów mózgu, wykonanych na skanerach rezonansu 

magnetycznego, tomografii komputerowej oraz pozytronowej tomografii emisyjnej. 

 

O Grupie Synektik 

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki 
obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz informatycznych 
stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej  
i serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem 
radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). 
 
Spółka posiada dwa 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 rozwojem nowych, oryginalnych 
radioznaczników kardiologicznych i onkologicznych. 
 
Firma powstała w 2001 roku. Dziesięć lat później akcje Synektik debiutowały na rynku NewConnect. 
W październiku 2014 roku Spółka przeniosła notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie.  
 
Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę 



 

„Gazele Biznesu 2011” oraz znalazł się wśród wyróżnionych nagrodą „Diamenty Forbesa 2012”. W 2013 roku 
Spółka została doceniona przez Gazetę Giełdy Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie”, 
uzyskując tytuł spółki roku rynku NewConnect. W październiku 2015 r. Cezary Kozanecki, Prezes Synektik 
został laureatem nagrody „Wizjonerzy Biznesu”. 
 
Więcej informacji: www.synektik.pl 
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