IMAGO-MOL
 entitate non-guvernamentală, non-profit,

apolitică
 dezvoltarea competitivă a sectorului de imagistică
structurală, funcţională şi moleculară din
Regiunea Nord-Est a României
 sprijinirea creşterii competitivităţii ştiinţifice si
economice a membrilor săi

IMAGO-MOL
 primul cluster de acest fel creat în România în

domeniul imagisticii medicale
 obiectiv în proiectul AMI-4Europe - “Imagistică
medicală avansată, interdisciplinară şi integrată”,
finanţat de Comisia Europeană prin Programul
Cadru 7 – Regiuni ale Cunoaşterii
 Retele de Clustere Regionale si Strategii de
Dezvoltare la nivel european
 Membru in Asociația Clusterelor din România

IMAGO-MOL










Conferința de inaugurare 29-31 octombrie 2012
să creeze premizele unei mai bune colaborări între membrii
comunității științifice activând în domeniul imagisticii medicale
dar și promovarea conceptului de Imagistică medicală avansată,
interdisciplinară şi integrată
cooperarea cu alte domenii ca nanomedicina, farmacologia,
dezvoltarea de biotehnologii pentru sănătate şi tehnologia
informaţiei şi comunicaţiei
eficienţă mai mare, servicii de calitate, productivitate şi
vizibilitate
colaborare cu factorii de decizie – cei care realizează politicile
de sănătate,
Cu potențialii producători de aparatură, software – în principal
IMM-uri, dezvoltatori de tehnologii – alte entități de cercetare
din afara domeniului medical, parcuri tehnologice.
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IMAGO-MOL – membri fondatori
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
 Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T POPA

Iaşi
 Spitatul Clinic Judeţean de Urgenţă “SF. SPIRIDON”
Iaşi
 SC ROMSOFT SRL
 Institutul Regional de Oncologie Iaşi

IMAGO-MOL – domenii de activitate






Dezvoltarea unei platforme de furnizori de servicii medicale, de
cercetare-dezvoltare-inovare și de echipamente medicale și
IT&C în domeniul imagisticii medicale moleculară şi structurală
în Regiunea Nord-Est;
Dezvoltarea de proiecte în parteneriat pentru obţinerea de
fonduri nerambursabile necesare finanţarii activităţilor de
cercetare dezvoltare şi transferului tehnologic în domeniul
imagisticii medicale.
Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul imagisticii
medicale şi transferului tehnologic, cu impact formativ în
învăţămantul universitar şi post-universitar, impact economic
prin dezvoltarea unor IMM-uri şi impact practic în vederea
îmbunătățirii diagnosticului şi tratamentului unor afecțiuni;

IMAGO-MOL – domenii de activitate






Dezvoltarea unei platforme de furnizori de servicii medicale, de
cercetare-dezvoltare-inovare și de echipamente medicale și
IT&C în domeniul imagisticii medicale moleculară şi structurală
în Regiunea Nord-Est;
Dezvoltarea de proiecte în parteneriat pentru obţinerea de
fonduri nerambursabile necesare finanţarii activităţilor de
cercetare dezvoltare şi transferului tehnologic în domeniul
imagisticii medicale.
Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul imagisticii
medicale şi transferului tehnologic, cu impact formativ în
învăţămantul universitar şi post-universitar, impact economic
prin dezvoltarea unor IMM-uri şi impact practic în vederea
îmbunătățirii diagnosticului şi tratamentului unor afecțiuni;

IMAGO-MOL – membri
 Consiliul Județean Iași
 Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi
 S.C. TEHNOPOLIS

SRL
 Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
 Spitalul “Prof.dr. Nicolae Oblu”

IMAGO-MOL – membri












SC SERV SISTEM S.R.L
Scan Expert SRL
X MED CENTER SRL
OPTIM DIAGNOSTIC
TISSUEGNOSTICS ROMANIA SRL
SC MICROMEDICA SRL Piatra Neamt
SC SHOPFIT ONLINE S.R.L
Clinica de Diagnostic Phoenix
SC Centrul Medical Sapientek SRL
SC Coramed SRL Suceava

IMAGO-MOL – domenii de activitate






Dezvoltarea unei platforme de furnizori de servicii medicale, de
cercetare-dezvoltare-inovare și de echipamente medicale și
IT&C în domeniul imagisticii medicale moleculară şi structurală
în Regiunea Nord-Est;
Dezvoltarea de proiecte în parteneriat pentru obţinerea de
fonduri nerambursabile necesare finanţarii activităţilor de
cercetare dezvoltare şi transferului tehnologic în domeniul
imagisticii medicale.
Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul imagisticii
medicale şi transferului tehnologic, cu impact formativ în
învăţămantul universitar şi post-universitar, impact economic
prin dezvoltarea unor IMM-uri şi impact practic în vederea
îmbunătățirii diagnosticului şi tratamentului unor afecțiuni;

IMAGO-MOL – primul proiect


IMAGO-MOL – primul proiect
 Finantare

prin Programul Operațional Sectorial
Creșterea Competitivității Economice
 Valoare totală 2.648.202 lei – cca. 600.000 €
(asistenţa financiară nerambursabilă 2.295.238 lei)
 Perioada implementare: 18 luni
 Semnare contract: 14 mai 2014
 Beneficiar: Clusterul IMAGO MOL

IMAGO-MOL – primul proiect



Obiectiv general: Creșterea competitivității furnizorilor
de servicii în domeniul imagisticii medicale
Obiective specifice:






Dezvoltarea clusterului IMAGO-MOL
Creșterea nivelului de pregătire a managementului IMMurilor membre
Creșterea vizibilității clusterului
Intensificarea cooperării naționale și internaționale în
domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare

IMAGO-MOL – primul proiect






Pachetul de lucru 1 - Management
Pachetul de lucru 2 - Resurse Umane
Pachet de lucru 3 - Marketing
Pachet de lucru 4 - Internationalizare
Pachet de lucru 5 - componenta CDI ( 66% din bugetul
proiectului)
Pachetele 1-4, asigură suport pentru componenta 5 și pentru
dezvoltarea, promovarea clusterului și instruirea membrilor

IMAGO-MOL – primul proiect




Componenta CDI - “Îmbunătațirea procesului medical
diagnostico-terapeutic prin folosirea unui sistem integrat
de management al datelor clinico-paraclinice”
colaborarea complexă între membrii clusterului din diverse
domenii:






Medical - medici din diferite specializări,
ingineri IT,
Specialiști în procesarea semnalelor, specialiști în culegerea
și citirea datelor de imagistică medicală

Se dorește dezvoltarea și implementarea la toți partenerii cu
profil medical sau conex din cadrul clusterului

IMAGO-MOL – primul proiect


BENEFICIARI


Medici










Specialiști imagistică medicală
De alte specialități, utilizatori ai datelor de imagistică

IMM-uri din domeniul medical implicate în realizarea și
implementarea sistemului
IMM-uri in domeniul IT implicate in realizarea sistemului
Studenți - care efectuează pregatire în domeniul medical sau în cel
IT, electronică, procesarea imaginilor
Doctoranzi - care efectuează pregatire in domeniul imagisticii
medicale, sau în cel IT, electronică, procesarea imaginilor
Rezidenți - care efectueaza pregatire in domeniul imagisticii
medicale dar și în domeniile care utilizează datele imagistice
PACIENȚI

IMAGO-MOL – primul proiect
 Imagistica medicală – imagini structurale

(anatomice) și funcționale




Nu sunt produse pentru artă – deși sunt ”state-ofthe-art”
Utilitate practică – diagnostic și tratament
Impact maxim – unde? – în sala de operație
(chirurgie, radiologie intervențională)

 Aducerea datelor de Imagistică în sala de operație

IMAGO-MOL – primul proiect


Utilitate pentru chirurg (e.g. extirparea unei tumori):








evaluarea raporturilor cu structurile anatomice
învecinate,
a dimensiunilor,
a localizării din diferite incidenţe,
a vascularizaţiei,
A evalua zona cu malignitatea cea mai mare în contextul
localizării

Accesul la imagini prin comandă vocală

IMAGO-MOL – primul proiect
 Utilitate pentru învățământ:





Transmitere live a intervenției,
Coroborat cu datele imagistice care determină o
atitudine sau alta în câmpul operator,
Pentru rezidenții de chirurgie – datele critice ce
determină o anumită atitudine
Pentru rezidenții de imagistică – focalizarea (atunci
când realizează un examen imagistic) pe datele
imagistice care sunt critice pentru chirurg.

IMAGO-MOL – primul proiect
 Utilitate pentru pacient:




Îmbunătățirea actului chirurgical
Scăderea timpului operator și deci a riscului
anestezic și chirurgical
Îmbunătățirea rezultatelor terapiei în termeni de
scădere a morbidității (complicațiilor) și mortalității
– prognostic mai bun

IMAGO-MOL – domenii de activitate






Dezvoltarea unei platforme de furnizori de servicii medicale, de
cercetare-dezvoltare-inovare și de echipamente medicale și
IT&C în domeniul imagisticii medicale moleculară şi structurală
în Regiunea Nord-Est;
Dezvoltarea de proiecte în parteneriat pentru obţinerea de
fonduri nerambursabile necesare finanţarii activităţilor de
cercetare dezvoltare şi transferului tehnologic în domeniul
imagisticii medicale.
Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul imagisticii
medicale şi transferului tehnologic, cu impact formativ în
învăţămantul universitar şi post-universitar, impact economic
prin dezvoltarea unor IMM-uri şi impact practic în vederea
îmbunătățirii diagnosticului şi tratamentului unor afecțiuni;

IMAGO-MOL – teme de cercetare





cercetări retro-prospective de imagistică structurală şi
funcţională
pentru
diagnosticul
precoce
al
modificărilor degenerative cerebro-medulare, a
accidentelor vasculare cerebrale prin implicarea atât a
spitalelor, a UMF Iași cât și a partenerilor din centrele
imagistice private;
din această perspectivă sperăm să ne aducem
contribuția la realizarea unui centru AVC la Iași;
cercetări privind sinteza şi utilizarea, în studii „in vitro”
şi „in vivo”, a unor noi radiotrasori pentru tehnicile
SPECT si PET in combinatie cu CT şi IRM;

IMAGO-MOL – teme de cercetare
 studii

de imagistică combinată structurală şi
functională, „in vitro” și „in vivo”, privind
diagnosticul si urmărirea evolutivă a unor
neoplazii;
 neoplaziile - provocare majoră – impact social,
emoțional, financiar;
 considerăm că avem expertiza și resursele umane
pentru a putea contribui la progresul cunoașterii
în acest domeniu.

IMAGO-MOL – teme de cercetare
 Nanoimagistica




imagistica „in vitro” cu ajutorul unor tipuri de
microscopie cu rezoluţie în domeniul nanometrilor,
îndeosebi microscopia de forţă atomică,
imagistica „in vivo” - radiotrasori care includ
molecule vectoare reprezentate de anumiţi
nanoderivaţi.

IMAGO-MOL – teme de cercetare


stabilirea unei teme de cercetare











nu după cât de incitantă sau spectaculoasă poate fi tema din
punctul de vedere al zonei de cercetare,
cât de utile pot fi rezultatele acestei teme,
cât de mulţi beneficiari pot exista pentru aceste rezultate,

Un cluster medical nu este echivalent cu o platformă de
cercetare
Clusterul include una sau mai multe platforme de cercetare, element într-un angrenaj
la fel de importanţi fiind partenerii nonmedicali
valoarea economică a rezultatelor cercetării
beneficiarii finali direcţi, adică medicul şi pacientul (pentru
domeniul nostru)

IMAGO-MOL – impact


decizia de cooperare între membrii clusterului –
unitate în diversitate - efort comun - se pot crește:







eficiența,
calitatea,
productivitatea și
vizibilitatea tuturor membrilor

entități diverse – contribuție comună:




dezvoltarea serviciilor de imagistică medicală
dezvoltarea sectorului de producție în domeniul
imagisticii medicale
îmbunătățirea generală a serviciilor de sănătate.

IMAGO-MOL – impact








promotori ai cercetării-dezvoltării-inovării și ai educației –
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Universitatea
Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,
Parcul Stiinţific și Tehnologic TEHNOPOLIS,
spitale - Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, Institutul
Regional de Oncologie Iasi, Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. N. Oblu”,
promotori ai dezvoltarii regionale și al politicilor de dezvoltare
regională și în domeniul sănătății – Agenția de dezvoltare Nord-Est,
Consiliul Județean Iași,
IMM-uri din domeniile IT&C și sănătate – Romsoft SRL Iaşi, Clinica de
Diagnostic Phoenix SRL, Centrul Medical Micromedica SRL Piatra
Neamţ, SC Scan Expert SRL Roman, SC X Med Center SRL Iaşi, SC Optim
Diagnostic SRL Botoşani, Tissuegnostics Romania SRL Iaşi, SC Centrul
Medical Sapientek SRL Buzău, SC Coramed SRL Suceava, SC Serv Sistem
SRL Iaşi, SC Shopfit Online SRL Iaşi.

IMAGO-MOL – impact






exemplu de succes al schimbării de optică și orientare
către obținerea binelui individual prin promovarea
celui comun
exemplu despre ce înseamnă coagularea de forțe
atunci când există voință de schimbare
Gala Medica 2014 - premiul publicului la categoria
inovație medicală – vot de încredere
Sperăm ca proiectul pe care îl avem în derulare să
devină un exemplu de bune practici și să întărească
puterea de exemplu

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE

