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Απολογιζμός Γιεθνούς Έκθεζης ιαηρικών προϊόνηων Medica 2015 

Νηύζζελνηορθ, 16-19 Νοεμβρίοσ 2015 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16-19 Ννεκβξίνπ 2015 ε  Γηεζλήο Έθζεζε ηαηξηθήο ηερλνινγίαο Medica  
2015. Η Medica δηνξγαλώλεηαη εηεζίσο ζην Νηύζζειληνξθ, παξάιιεια κε ηελ έθζεζε 
Compamed (Composites for Medical Devices).  

 
Α. Περιγραθή ηης έκθεζης  

 

Η έθζεζε Medica αθνξά ηαηξηθό εμνπιηζκό, ηαηξηθά αλαιώζηκα, κεραλήκαηα πςειήο 
ηερλνινγίαο, ππέξερνπο, laser, αθηηλνγξαθηθά, δηαγλσζηηθέο ζπζθεπέο, νξζνπεδηθά πξντόληα, 

ζπζηήκαηα ΙΣ γηα ηειεταηξηθή θ.α.  
 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζηε θεηηλή Medica-Compamed ην πιήζνο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ εθζεηώλ κεηώζεθε θαηά -10% ζε ζρέζε κε ηελ πεξπζηλή δηνξγάλσζε, θαζώο 
ζπκκεηείραλ 5.000 επηρεηξήζεηο (2014:5.568 επηρεηξήζεηο) από 70  ρώξεο, ελώ ην πιήζνο ησλ 

επηζθεπηώλ  ζεκείσζε θέηνο ειαθξά αύμεζε θαη ππνινγίδεηαη όηη έθηαζε ηα 130.000 άηνκα 
(+1,2%) ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ έηνο  (128.500 άηνκα).  

 
 
Medica – Compamed 2010  2011 2012 2013 2014 2015 

Δθζέηεο 5.027 5.237 5.199     5.367 5.568    5.000 

Έιιελεο εθζέηεο 8 18 20 23 21 19 

Δπηζθέπηεο  137.217 134.500 130.600 132.226 128.500    130.000 
  

Πεγή: AUMA θαη γηα ηα ζην ηρεία 2015 Messe Düsseldorf 
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Πεγή: AUMA θαη γηα ηα ζην ηρεία 2015 Messe Düsseldorf 

 

 

Πεξίπνπ ην 50% ησλ επηζθεπηώλ ηεο έθζεζεο πξνήιζαλ θαη θέηνο από ην εμσηεξηθό, θπξίσο από 
επξσπατθέο ρώξεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηώλ, αύμεζε ζεκεηώζεθε θέηνο ζηελ 

πξνζέιεπζε επηζθεπηώλ από ηηο ΗΠΑ, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηηο αξαβηθέο ρώξεο.     
 

ύκθσλα κε ηνπο δηνξγαλσηέο, ε δηνξγάλσζε ηεο έθζεζεο γηα πξώηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα 

εξγάζηκσλ εκεξώλ ηεο εβδνκάδαο (Γεπηέξα έσο Πέκπηε) είρε ζεηηθό αληίθηππν, θαζώο ζπλέβαιε 
ζηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εθ παξαιιήινπ ιακβάλνπζεο ρώξα 
εθδειώζεηο, θόξνπκ θαη  ζπλέδξηα.  

 
Σελ έθζεζε εγθαηλίαζε ν Τπνπξγόο Τγείαο ηεο Γεξκαλίαο θ. Hermann Gröhe.  

 
 

Β. σμμεηοτές  

ηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ θαη θέηνο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη 
εθαξκνγώλ, όπσο νη Siemens, Philips, Omron, Olympus, Toshiba, Eizo, θαζώο θαη πνιιέο 

εμσζηξεθείο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο, όπσο Dräger AG, Karl Storz GmbH θαη Zimmer 
Medizinsysteme GmbH.  
 

Μεηαμύ ησλ εθζεηώλ ζπγθαηαιέγνληαλ θαη αξθεηέο εηαηξείεο πνπ εηδηθεύνληαη ζηελ παξνρή 
ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε ην ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ην ρώξν ηεο πγείαο. Σέηνηεο εηαηξείεο ήηαλ νη 

γεξκαληθέο Beo Medconsulting θαη MDSS θαη ε νιιαλδηθή Qserve.  
 
 

Γ. Δθνικές ζσμμεηοτές  

 

Η ζπκκεηνρή εηαηξεηώλ ζην πιαίζην εζληθώλ πεξηπηέξσλ ήηαλ θαη θέηνο, όπσο θαη ηηο 
πξνεγνύκελεο ρξνληέο, ηδηαίηεξα αηζζεηή ζηε Medica:.  
 

Δζληθά ζπιινγηθά πεξίπηεξα είραλ πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 
έθζεζε. Αλαιπηηθά, νη ρώξεο απηέο ήηαλ νη εμήο:    

 
1. Αίγππηνο  
2. Αξγεληηλή  

3. Απζηξία 
4. Βέιγην  

5. Βξαδηιία  

6. Γαιιία 
7. Γαλία 

8. Διβεηία 
9. ΗΠΑ  

10. Ιαπσλία 
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11. Ιλδία  
12. Ιζπαλία 

13. Ιζξαήι  
14. Ιηαιία 
15. Καλαδάο 

16. Κίλα  
17. Κνξέα 

18. Λνπμεκβνύξγν 
19. Μαιαηζία 
20. Μεγάιε Βξεηαλία 

21. Οιιαλδία 
22. Οπγγαξία 

23. Παθηζηάλ 

24. Πνξηνγαιία 
25. Ρσζία 

26. ηγθαπνύξε 
27. θσηία 
28. νπεδία 

29. Σατβάλ 
30. Σατιάλδε 

31. Σνπξθία  
32. Σζερία 
33. Σπλεζία 

34. Φηλιαλδία  
35. Υνλγθ Κόλγθ 

 
 
 

Από γεξκαληθήο πιεπξάο, ζπιινγηθά πεξίπηεξα είραλ ην German Healthcare Export Group (GHE) 
e.V., ηα επηκέξνπο θξαηίδηα ηεο ρώξαο (Β. Ρελαλία – Βεζηθαιία, Βαπαξία, Βεξνιίλν – 

Βξαδεκβνύξγν θ.ν.θ.), θαζώο θαη εμεηδηθεπκέλνη θιαδηθνί ζύλδεζκνη (π.ρ. ZVEI,  Spectaris).  
 
Γ. Δλληνική ζσμμεηοτή  

 
Οη ειιεληθέο ζπκκεηνρέο ζηελ έθζεζε Medica – Compamed θέηνο αλήιζαλ ζε 19.  
 

Η ζηαζεξή παξνπζία πνιιώλ εηαηξεηώλ ζηελ Medica ηελ ηειεπηαία εμαεηία, θαηαδεηθλύεη ηε 
ζεκαζία ηεο έθζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπο.  

 

Δ. Δκδηλώζεις και forum -καινοηομίες 

 

Παξάιιεια κε ηελ Medica έιαβε ρώξα ην 38ν πλέδξην ησλ Γεξκαληθώλ Ννζνθνκείσλ, κε ηίηιν: 
“Reform 2015-conceived from the perspective of patients”, «Μεηαξξύζκηζε 2015, από ηε ζθνπηά 

ησλ αζζελώλ», όπνπ ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερόλησλ έθηαζε ηα 1.900 άηνκα από ηνλ ηνκέα ηεο 
δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ.  
 

Παξάιιεια δηνξγαλώζεθαλ ηα ζπλέδξηα:  
i) Medical Education Conference πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Έλσζε Παζνιόγσλ Γεξκαλίαο θαη 

ηελ Messe Dusseldorf, κε ζηόρν ηελ ζύλδεζε ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο θαη 168 
θνξπθαίνπο νκηιεηέο από ΗΒ, Οιιαλδία, νπεδία, Απζηξία, Πνισλία θ.α. Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο 
αθνξνύζαλ ξνκπνηηθή, επεκβαηηθέο ζεξαπείεο, ηερλνινγίεο ηαηξηθήο γεξνληνινγίαο θ.α.  

ii)  Medica Health IT ζρεηηθά κε ηελ ηειεταηξηθή θαη ηηο εθαξκνγέο ΙΣ ζηελ ηαηξηθή, 
iii) Medica Connected Healthcare Forum, όπνπ παξνπζηάζηεθαλ πνιπάξηζκεο θαηλνηόκεο 

εθαξκνγέο θαη πξντόληα ηνπ ηνκέα ηαηξηθήο, 
iv) Medica Tech Forum, 
v) Medica Wound Care Forum ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζύγρξνλσλ ζεξαπεηώλ,  

vi)  Medica Econ Forum by TK ζε ζπλεξγαζία κε ην αζθαιηζηηθό ηακείν “Techniker 
Krankenkasse όπνπ ζπδεηήζεθαλ ηξέρνληα δεηήκαηα πνιηηηθήο  γηα ηελ πγεία,.  

vii) Medicine + Sports Conference, κε ζηόρν ηε δηάρπζε πιεξνθόξεζεο ζε ζέκαηα αζιεηηθήο 
ηαηξηθήο 
viii) Medica Physio Forum για ηην θσζιοθεραπεία 

ix) International Conference on Disaster and Military Medicine ,  
x) Deutscher Krankerhaustag-ζεκείν ζπλάληεζεο αξκνδίσλ γηα ζέκαηα λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο 
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xi) European Hospital Conference κε ζπκκεηνρή δηεπζπληώλ λνζνθνκείσλ, managers θαη 
άιισλ αξκνδίσλ ζηε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ 

 
 

Καινοηόμα προϊόνηα  

Μεηαμύ ησλ  πξσηνπνξηαθώλ πξντόλησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε Medica 2015 ήηαλ ην πξώην 
θηλεηό -22 θαλαιηώλ ECG ζύζηεκα- γηα tablet θαη smartphones. To ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα 

πξνβαίλεη ζε δηάγλσζε αξξπζκίαο, θπθινθνξηαθήο αλεπάξθεηαο (πξώηκα ζεκάδηα θαξδηαθήο 
πξνζβνιήο).  
 

 
Σ. Compamed 2015 

 
Παξάιιεια κε ηε MEDICA  πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε COMPAMED, ε νπνία  πέηπρε λα 
εδξαησζεί σο ε θνξπθαία δηεζλήο εθδήισζε γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνλ ηνκέα ηαηξηθήο 

ηερλνινγίαο , θαηαγξάθνληαο γηα πξώηε θνξά ζπκκεηνρή  άλσ ησλ 779 εθζεηώλ θαη 18.800 
επηζθεπηώλ ζηνπο εθζεζηαθνύο ρώξνπο 8a θαη 8b.  

 
ην πιαίζην ηεο Compamed  κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ θιαδηθνύ πεξηνδηθνύ Device Med 
http://www.devicemed.de/,  πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά παξνπζηάζεσλ ζηνλ ρώξν ηνπ θιαδηθνύ 

πλδέζκνπ IVAM – Microsystems Technology  θαη δόζεθε ην βξαβείν Devicemed Award ζηελ 
εηαηξεία Mechatronic und Balda Medical γηα ηελ έμππλε εθαξκνγή δηαλνκέα θαξκάθσλ Smart 

Drug Dispenser .  

 

Η επόκελε Medica/ Compamed ζα δηνξγαλσζεί ζηηο 14-17 Ννεκβξίνπ 2016.  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.devicemed.de/

