
Ze względu na starzenie się społeczeństwa liczba przypadków złamań i powiązanych  
z nimi zaburzeń będzie wzrastać w kolejnych latach. W ramach projektu zostaną 
stworzone lokalne rejestry i powiązane z jednym, transnarodowym rejestrem danych  
w celu wsparcia szpitali i spółek w regionie Morza Bałtyckiego przy określaniu potrzeb  
i potencjału innowacyjnego w leczeniu złamań.

Akronim projektu: BFCC.
Partner wiodący: Life Science Nord Management GmbH, Niemcy.
Partnerzy projektu: 3 (Niemcy), 3 (Dania), 2 (Estonia), 2 (Polska), 2 (Szwecja),  
1 (Finlandia), 1 (Litwa).
Całkowity budżet projektu: 3,6 mln euro.

Tytuł projektu: Bałtyckie centrum wiedzy o złamaniach
ang. Baltic fracture competence centre 
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.1 Infrastruktura badań i innowacji

Podsumowanie

Innowacje muszą obniżać całkowity koszt opieki lub znacząco poprawić jej jakość przy uza-
sadnionym koszcie, a także dostarczać nowe rozwiązania problemów medycznych. Innow-
acje w sektorze przemysłowym obejmują implanty, obrazowanie, produkty farmaceutyczne,  
leczenie ran i narzędzia chirurgiczne jednokrotnego użytku. Bieżące trendy doprowadziły już do 
wzrostu zapotrzebowania na innowacje i inwestycje, np. w europejskim przemyśle technologii 
medycznych, w którym wydatki na badania i rozwój wzrosły o 11% w latach 2012-2013.
Jednocześnie badania i innowacje w leczeniu złamań napotykają na różnego rodzaju 
problemy w zrozumieniu potrzeb klinicznych i skuteczności, ograniczaniu kosztów innow-
acji i skracaniu czasu ich wprowadzenia do obrotu. Kliniki i spółki nie mają często wglądu 
do całkowitych kosztów leczenia, jego skuteczności i przyczyn zagrożeń dla zdrowia w szpi-
talach. Aby sprostać tym wyzwaniom, kliniczne rejestry złamań mogą dostarczać danych 
do „rzeczywistego świata” klinicznego oraz ujawnić potrzeby i potencjał innowacyjny. Kliniki  
i szpitale są ponadto ważnymi graczami w procesie innowacji, przyczyniając się do określania 
potrzeb i dostarczania produktów zorientowanych na użytkowników. Lekarze inicjują ok. 50% 
nowych produktów. W związku z tym spółki działające w regionie Morza Bałtyckiego muszą 
mieć bezpośredni dostęp do szpitali i lekarzy w zakresie oceny potrzeb, badań przedklinicznych, 
rozwoju produktów, badań klinicznych, badań produktów po wprowadzeniu do obrotu i oceny 
technologii zdrowotnej. Co więcej, ściślejsza współpraca między lekarzami w różnych szpi-
talach i państwach przynosi korzyści pod względem udoskonalania procedur klinicznych przez 
wymianę najlepszych praktyk, na którą mają wpływ różne warunki krajowe, organizacyjne i reg-
ulacyjne. Skuteczne innowacje napędza w końcu szybki dostęp do rynku w różnych państwach, 
co uławia współpraca między lekarzami i spółkami, w szczególności nowopowstałymi spółkami 
oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt BFCC podejmuje te wyzwania, dążąc do przyspieszenia i zwiększenia skuteczności 
współpracy transgranicznej w zakresie innowacji w leczeniu złamań w regionie Morza 
Bałtyckiego. Projekt BFCC rozwija i wdraża transnarodową platformę rejestrowania złamań  
w sześciu szpitalach w Niemczech, Danii, na Litwie, w Polsce, Estonii i Szwecji, umożliwiając tym 
samym dokonywanie porównań procesu i końcowej 
jakości między instytucjami i państwami. Ta transgraniczna infrastruktura w dziedzinie badań 
i innowacji promuje opartą na danych identyfikację najlepszych praktyk klinicznych i potrzeb 
w zakresie innowacji. BFCC tworzy transgraniczną platformę współpracy między szpitalami  
i przemysłem, która będzie podlegać testowaniu w transgranicznych projektach pilotażowych  
z udziałem szpitali i spółek.




