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Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης ιατρικών προϊόντων Medica 2017 

(Ντύσσελντορφ, 13 - 16 Νοεμβρίου 2017) 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 13 - 16 Νοεμβρίου 2017 η 48
η
 Διεθνής Έκθεση ιατρικής τεχνολογίας 

Medica  2017,  την οποία επισκεφθήκαμε,  έχοντας προσελκύσει 5.100 εκθέτες και 123.500 

επισκέπτες καταλαμβάνοντας και τους 19 εκθεσιακούς χώρους, συνολικής επιφάνειας περίπου 

240.00 τετραγωνικών μέτρων στον εκθεσιακό χώρο της Messe Düsseldorf. Η Medica 

διοργανώνεται ετησίως στο Ντύσσελντορφ, παράλληλα με την έκθεση Compamed (composites 

for medical devices).  

Α. Περιγραφή της έκθεσης –Στατιστικά στοιχεία 

 

Η έκθεση Medica αφορά ιατρικό εξοπλισμό, ιατρικά αναλώσιμα, μηχανήματα υψηλής 

τεχνολογίας, υπέρηχους, laser, ακτινογραφικά, διαγνωστικές συσκευές, ορθοπεδικά προϊόντα, 

συστήματα ΙΤ για τηλεϊατρική κ.α.  

Στη φετινή Medica, το πλήθος των συμμετεχόντων εκθετών αυξήθηκε ελαφρά σε σχέση με την 

περυσινή διοργάνωση, καθώς συμμετείχαν  περίπου 5.100 επιχειρήσεις (2016:5.000 επιχειρήσεις) 

παρουσιάζοντας αύξηση +2% σε σχέση με πέρυσι.  

Το πλήθος των επισκεπτών  της Medica- Compamed σημείωσε φέτος μείωση και υπολογίζεται ότι 

έφτασε τα 123.500 άτομα (-3,4%) σε σχέση με το παρελθόν έτος  (127.800 άτομα), εκ των οποίων 

το 60%  ήρθε από το εξωτερικό (130 χώρες), γεγονός το οποίο και καταδεικνύει το διεθνή 

χαρακτήρα της έκθεσης. 

 
Medica - Compamed 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
2016 2017 

Εκθέτες 4.831 4.845 5.027 5.237 5.236 5.322 5.555 4.977 5.000 5.100 

Έλληνες εκθέτες 10 6 8 18 20 23 21 19 18 18 

Επισκέπτες  136.871 131.875 137.217 130.643 126.485 132.000 130.000 130.123 127.800 123.500 

Πηγή: AUMA, Messe Düsseldorf  για τα στοιχεία του 2016    

 

Όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, στην έκθεση συμμετείχαν και φέτος μεγάλες εταιρείες 

του κλάδου της ιατρικής τεχνολογίας και εφαρμογών, όπως οι Siemens Healthcare GmbH, GE 

Healthcare, Olympus, Toshiba, Eizo.  

Μεταξύ των εκθετών συγκαταλέγονταν και συμβουλευτικές εταιρείες στο χώρο της υγείας, όπως 

οι γερμανικές Beo Medconsulting Berlin GmBH, Proregitas Medical Consulting, MT Promedt 

Consulting GmbH, mdc medical device certification GmbH.  

 

Β. Εθνικές συμμετοχές  

Η Medica/compamed παραμένει μια διεθνής κλαδική έκθεση, στην οποία η συμμετοχή εταιρειών 

στο πλαίσιο εθνικών περιπτέρων είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις 

εταιρείες από χώρες της Ασίας (Κίνα, Κορέα, Ινδία, Ιαπωνία, Μαλαισία), και της Αμερικής 

(ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Μεξικό), αλλά και για τις εταιρείες από ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, 

Δανία, Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία, Λουξεμβούργο).  
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Από γερμανικής πλευράς, συλλογικά περίπτερα είχαν και φέτος η γερμανική κλαδική ένωση για 

την προώθηση των εξαγωγών προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας (German Healthcare Export Group 

e.V.), καθώς και εξειδικευμένοι κλαδικοί σύνδεσμοι (π.χ.   Spectaris, medways).  

 

Γ. Ελληνική συμμετοχή  

Οι ελληνικές συμμετοχές στην έκθεση Medica – Compamed κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με 

πέρυσι. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές συμμετοχές φέτος  ήταν οι εξής:  

 

1. Abalase Ltd, μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, υπέρηχοι, laser, ακτινογραφικά  

http://www.abalase.gr/  

2. Atlas Medical Ltd, χειρουργικά ράμματα http://www.atlasmedical.gr/  

3. Axis Group, σχεδιασμός, κατασκευή νοσοκομειακών κλινών, χειρουργείων κλπ 

www.axismedical.gr  

4. Demertzi & Co. EE, Medical Equipment Furniture, κατασκευή ιατρικών ειδών, φορεία, 

κρεβάτια, τροχήλατα τραπεζάκια κλπ  http://e-medicalsupplies.gr/  

5. Electrochem - Dr Delibaltas LTD (Compamed), Ultra Perfomance Silicones & Polymers  

http://www.electrochem.eu/  

6. ESS European Sensors Systems http://www.esenssys.com/  

7. Elektra Hellas AG,  νοσοκομειακό υλικό, όπως μονάδες άνωθεν κλίνης ασθενών, κονσόλες 

εντατικής θεραπείας , στήλες οροφής και λυχνίες χειρουργείων     http://www.elektrahellas.gr   

8. G. Bournas Medicals, επεξεργασία Χάρτου και Εμπορία Νοσοκομειακών Ιατρικών 

Προϊόντων και Αναλωσίμων http://www.bournas-medicals.gr/ 

9. G.Samaras S.A., Medical Gas Systems, http://www.gsamaras.gr/   

10. Leonidas Psiliakos & Co. Ltd, Hospital Equipment Design and Manufacturing,  σχεδιασμός, 

κατασκευή νοσοκομειακών κρεβατιών http://www.psiliakos.gr/  

11. Medical Brace A. Salemis kai Sia EE Limited Partnership www.medicalbrace.gr σχεδιασμός, 

κατασκευή ορθοπεδικών προϊόντων 

12. Medical Tachnology S.A. (Wolfmedica Hellas), medical equipment and furniture, 

rehabilitation and medical treadmills http://www.wolfmedica.de/  

13. All Medical Papastamopoulos, παραγωγή ιατρικών προϊόντων  

http://www.papastamopoulos.com   

14. Medicon Hellas S.A., diagnostic reagents, Laboratory Information Software,  

http://www.mediconsa.com  

15. Mediform S.A. Hygienic Disposable Products, Underpads, Incontinence diapers 

http://www.mediform.gr/  

16. Medipac, προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού www.medipac.gr  

17. N.G.MED, καινοτόμα ιατρικά προϊόντα www.ngmed.com  

18. Sidapharm www.sidapharm.gr , ιατρικά αναλώσιμα 

 

Η ελληνική συμμετοχή υπήρξε δυναμική, ενώ η σταθερή παρουσία πολλών εταιρειών στη Medica 

τα τελευταία χρόνια, δείχνει τη σημασία της έκθεσης για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών 

επαφών τους.  

 

Δ. Εκδηλώσεις και forum  

Παράλληλα με την Medica έλαβε χώρα το 40
ο
 Συνέδριο των Γερμανικών Νοσοκομείων, 

(Gesellschaft Deutscher Krankenhaustag DKT) με τίτλο: «Νοσοκομεία σε μία νέα εποχή - 

"Hospitals in a new era», με ευρύ πλήθος συμμετεχόντων.   

 

Επίσης διοργανώθηκαν τα συνέδρια: Medica Medicine + Sports Conference, που αφορούσε 

αθλήματα και προληπτική ιατρική, το International Conference on Disaster and Military Medicine 

και  Medica Physio Conference για τη φυσιοθεραπεία και για πρώτη φορά το συνέδριο Medica 

http://www.abalase.gr/
http://www.atlasmedical.gr/
http://www.axismedical.gr/
http://e-medicalsupplies.gr/
http://www.electrochem.eu/
http://www.esenssys.com/
http://www.elektrahellas.gr/
http://www.bournas-medicals.gr/
http://www.gsamaras.gr/
http://www.psiliakos.gr/
http://www.medicalbrace.gr/
http://www.wolfmedica.de/
http://www.papastamopoulos.com/
http://www.mediconsa.com/
http://www.mediform.gr/
http://www.medipac.gr/
http://www.ngmed.com/
http://www.sidapharm.gr/
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Academy, μία πρωτοποριακή εκδήλωση κατάρτισης που απευθύνονταν σε ιατρούς διαφόρων 

ειδικοτήτων.   
 

Όπως και τα προηγούμενα έτη έλαβε χώρα πληθώρα σεμιναρίων και ομιλιών σε διάφορα 

θεματικά φόρουμ, όπως για παράδειγμα το  Medica Tech Forum, το Medica Health IT σχετικά με 

την τηλεϊατρική και τις εφαρμογές ΙΤ στον τομέα της υγείας, το Medica Wound Care Forum 

σχετικά με την εφαρμογή σύγχρονων θεραπειών, το Medica Connected Healthcare Forum, 

σχετικά με καινοτομίες στον τομέα υγείας και τέλος το Medica Econ Forum.  

 

Παράλληλα με τη MEDICA  πραγματοποιήθηκε και η COMPAMED, η οποία  πέτυχε να 

εδραιωθεί ως η κορυφαία διεθνής εκδήλωση για τους προμηθευτές στον τομέα ιατρικής 

τεχνολογίας .  

  

Η επόμενη Medica θα διοργανωθεί στις 12-15 Νοεμβρίου 2018  http://www.medica.de και 

http://www.compamed.de   . 
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