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Inovația in sănătate
Cum o construim?

Cum o folosim?

http://www.cursdeguvernare.ro/


Inovatorul 
român în 
sănătate

Sistemul medicalAdministrația



Sănătate... Inovație...



Ce face?
FreshBlood HealthTech?



Ajutăm inovatorii sa-si dezvolte proiectele de inovație în sănătate

Ajutăm organizațiile care își doresc să sustină inovatorii în sanătate (din 

organizație sau din afara ei)

FreshBlood HealthTech

Training 
Inovatie la
UMF Cluj-Napoca
Octombrie 2017
www.asaih.ro



www.eithealth.eu

https://echalliance.com/ www.rohealth.ro

http://www.eithealth.eu/
https://echalliance.com/
http://www.eithealth.eu/


Prin ECHAlliance si RoHealth obtinem expunere si retea

FreshBlood/Romania la 
Helsinki – Dec 2019

ECH Alliance la Cluj-Napoca –
Nov 2019

RoHealth la Cluj-Napoca –
Nov 2019

Si (ne) găsim și (ne) sprijinim pe cei care gândesc la fel și 
cunosc lucruri diferite!



Prin EITHealth obtinem acces la resurse pentru ecosistem 
(training, know-how si finantari)

Finantari 2019 Finantari 2020

RIS Local Innovation
Competition for University 

Innovation (pana la 
75k/project)

2 5

Innostars Awards (pana la 
25K/startup)

1 4

Finantari 175 K EUR Peste 500 K EUR

In Innostars Awards 4 din 15 proiecte sunt din Romania
In RIS Local Innovation Call 5 din 18 proiecte sunt din Romania



Inovația in sănătate:
construcție multidisciplinară 
și cu mulți jucatori

Riscul: 

„Copilul cu multe 
moașe rămâne cu 
buricul netaiat”

https://echalliance.com/ecosystems

https://echalliance.com/


Inovatorii in sănătate când și pe cine ajută?
Cui folosesc?
Pacienților!

(și la doctori, și la administratori, și la 
guvernanți)

Si deja îi folosim!



Starea de urgenta: spitalele au internat doar urgente, vârstnicii – la domiciliu

Doctorii si pacienții au apelat la consult/evaluare medicală la distantă 

Operator medical privat Operator medical de stat

Medic de familie

Toate acestea si 
multe altele sunt 

construite de 
Inovatori/

Startupuri in 
sanatate! 

Persoane cu intrebari de sanatate



La FreshBlood ii cunoastem și îi susținem!

Atlas
Femyo
Medic.Chat
Medicentrum

Med+Tech

Grupul de Facebook: TelemedicinaRo: 2400+ membri

Pe Pagina de Facebook FreshBlood – 2.5 K Views



Startupurile de sănătate din Romania intra in Germania!

• https://www.reflex.help/blog/article/re-flex-signed-a-
strategic-partnership-in-germany/

https://www.reflex.help/blog/article/re-flex-signed-a-strategic-partnership-in-germany/


Cum o construim (mai repede)?



2012



Universitatile: Dezvoltarea Societatilor Antreprenoriale Studentesti si programului 
antreprenorial pentru cercetatori/doctoranzi sustinute prin FDI si POCA

ACAMED – UMF Cluj-Napoca

UMF CD Bucuresti Universitatea Tehnica Cluj-Napoca UMFST Targu Mures

Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca
Departamentul de Sanatate Publica



2018
xVision
WakeZ

2019
cNeo

Visionary

2020
In desfasurare

Innovation Labs 2013-20



Grupul Interuniversitar pentru 
Inovatie si Antreprenoriat 2020
- colaborare interuniversitara
In colaborare cu Primaria Cluj-
Napoca 

Lansat in cadrul StartupCity Cluj-
Napoca, Martie 2020

Clul Innovation Day 2019 –
Studenti din toate universitatile –
echipe multidisciplinare studentesti
Competitie Europeana 33 Tari

Finala in Decembrie 2019 la Paris



Competițiile UEFISCDI
(câstigate si din universitati)

Finanțări: 

Acceleratoarele, competitiile si fondurile de investitii private

...



Jucatorii comerciali: 
Johnson &Johnson Romania
3 Hackathoane 2017-18-19 cu 
premii substantiale

Medicover Romania
Sustinere Innovation Labs 2019 si 2020



Cluj-Napoca
Spitalele publice:

Bucuresti si Timisoara



Administrația:

Colaborare cu 
startup de sanatate

xVision



• artificial intelligence

• cyber security

• data transformation and policy

• digital and technology strategy and

oversight

• digital urgent and emergency care, 

including NHS 111 online

• digitising pharmacy

• digitising providers - including global 

digital exemplars, our most digitally

advanced trusts

• elective care - including e-referrals

• empowering the person - our citizen-

facing digital portfolio, including the NHS 

App

• integrating care locally

• local health and care records

• primary care digital transformation -

including GP systems, data and digital 

services

• social care

• technical architecture

Exemplul NHS-X - UK - 2019

https://www.nhsx.nhs.uk/

https://www.nhsx.nhs.uk/


Exemplul francez: - Agentia pentru Digitizare in Sănătate



Exemplu de colaborare: HealthHubVienna



Cate idei vor fi pe sănătate?
Ce institutii de sănătate sunt 
deschise spre colaborare?
Câte soluții vom avea cu 20 Milioane 
de EURO?
Cati pacienti ar putea beneficia?



Concluzii:
La FreshBlood sustinem inovația în sănătate pentru îmbunătațirea rapidă a 
sistemului de sănătate, cu ajutorul tehnologiei.

Ne găsiți pe  grupul Healthinnovators.ro de pe Facebook

Fiecare dintre instituțiile/oamenii care vorbesc/asistă la aceasta conferință 
pot sa o susțină/sau să o limiteze/descurajeze.

Există în România inovatori în sănătate care pot ajuta la îmbunătățirea 
sistemului de sanatate, putem sa-i folosim, dar...



„Nu ma deranjati cu idei noi, eu am de dus o batalie”

Regele ...


