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Απολογισμός 43ης Διεθνούς Έκθεσης ιατρικών προϊόντων Medica 2011 

Ντύσσελντορφ, 16-19 Νοεμβρίου 2011 
 
 
 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 16-19 Νοεμβρίου 2011 η 43η Διεθνής Έκθεση ιατρικής τεχνολογίας 
Medica  2011.  Η Medica διοργανώνεται ετησίως στο Ντύσσελντορφ, παράλληλα με την έκθεση 
Compamed (composites for medical devices).  
 
 
Περιγραφή της έκθεσης  
 
Η έκθεση Medica περιλαμβάνει τα αντικείμενα εξοπλισμός και διαμόρφωση ιατρείων και  
νοσοκομειακών χώρων, συστήματα ΙΤ για τηλεϊατρική, ηλεκτρονική τήρηση φακέλου ασθενούς 
και άλλες εφαρμογές, ιατρικά αναλώσιμα, διαγνωστικές συσκευές και εξοπλισμός, καθώς και 
ορθοπεδικά προϊόντα. 
 
Την έκθεση επισκέφθηκε ο Επίτροπος για θέματα Υγείας και Προστασίας των καταναλωτών John 
Dalli.  
 
Στην φετινή Medica, το πλήθος των συμμετεχόντων εκθετών έφτασε τους 4.571, ενώ οι 
συμμετοχές στην Compamed ανήλθαν σε 627.  Το πλήθος των επισκεπτών  της Medica σημείωσε 
μικρή πτώση, περιοριζόμενο στις 134.500, ενώ υπολογίζεται ότι, όπως και πέρυσι, περίπου 16.000 
επισκέπτες επισκέφθηκαν την Compamed. Περίπου το 50% των επισκεπτών της έκθεσης 
προήλθαν από το εξωτερικό, κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, και κατά δεύτερο λόγο από τις χώρες 
της Μέσης και της Άπω Ανατολής.   
 
Medica - Compamed 2007 2008 2009 2010  2011 
Εκθέτες 4.768 4.831 4.845 5.027 5.198 
Επισκέπτες  135.962 136.871 131.875 137.217 134.500 
Πηγή: AUMA, Messe Düsseldorf  για το 2011  
 
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στην έκθεση συμμετείχαν οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου 
της ιατρικής τεχνολογίας, πχ. Siemens, Philips, GE Healthcare, καθώς και πολλές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.  
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Εθνικές συμμετοχές  
 
Η συμμετοχή εταιρειών στο πλαίσιο εθνικών περιπτέρων είναι ιδιαίτερα αισθητή στη Medica, 
καθώς, αφενός, δύο αίθουσες της έκθεσης (halls16, 17) είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στις 
εθνικές συμμετοχές - κατά την πάγια τακτική των διοργανωτών της Medica τα τελευταία χρόνια – 
αφετέρου πολλές χώρες, με μεγάλο αριθμό εκθετών, όπως η Γαλλία (180 εκθέτες εντός εθνικών 
περιπτέρων/ 271 συνολικά) και η Τουρκία, διαθέτουν εθνικά περίπτερα και σε άλλες αίθουσες της 
έκθεσης, ακριβώς λόγω του μεγάλου εύρους των αντικειμένων της.  
 
Έτσι, στις αίθουσες 16 και 17 εθνικά περίπτερα είχαν οι ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Μεγάλη 
Βρετανία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία (Πιεμόντε), Λουξεμβούργο, Τσεχία, Ισραήλ, Τουρκία,  
Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ινδία, ενώ σε άλλες αίθουσες της έκθεσης υπήρχαν περίπτερα και 
των χωρών Ταϊλάνδη, Αίγυπτος, Ταϊβάν, Σκωτία, Σιγκαπούρη.  
 
Η Ισπανία, κατά την πρακτική που εφαρμόζει την τελευταία πενταετία, δεν είχε ένα κοινό εθνικό 
περίπτερο, όμως υποστήριξε τη συμμετοχή των εκθετών της (και με πόρους της ΕΕ). Έτσι, η  
συμμετοχή της Ισπανίας περιλάμβανε τη διανομή ενός κοινού καταλόγου εκθετών, καθώς και 
σαφέσταση σήμανση της προέλευσης των εκθετών στα επιμέρους περίπτερα τους. Η σχετική 
ιστοσελίδα είναι: http://healthcaretechnologyfromspain.com/ .  
 

 
 
Ελληνική συμμετοχή  
 
Οι ελληνικές συμμετοχές στην έκθεση Medica – Compamed φέτος υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση 
με πέρυσι, ανερχόμενες σε 18 έναντι 8 το 2010. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές συμμετοχές φέτος  
ήταν οι εξής:  

1. Α.Α. Medical Co.  http://www.technomedica.com.gr/ 
2. Alma Medical Group S.A. http://www.almamedicalgroup.eu/  
3. AMED Therapeutics Ltd http://www.amedtherapeutics.gr/  
4. Electrochem - Dr Delibaltas LTD (Compamed) http://www.electrochem.eu/ 
5. G.Samaras S.A. http://www.gsamaras.gr/  
6. Hippokratis Promitheftiki http://www.hippokratis.com/  
7. Infomed C.S. http://www.infomed.gr/  
8. Leonidas Psiliakos & Co. Ltd http://www.psiliakos.gr/  
9. Marinopoulos Bros & Co. http://www.marinopoulos.com.gr/  
10. Medical Tachnology S.A. (Wolfmedica Hellas) http://www.wolfmedica.de/  
11. Medicon Hellas S.A. http://www.mediconsa.com./  
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12. Mediform S.A.  
13. Medipac S.A. http://www.medipac.gr/  
14. Micrel Medical Devices S.A. http://www.micrelmed.com/  
15. Personal Care S.A. http://www.personalcareproducts.gr/  
16. Phoenix Medical Equipment S.A. http://www.phoenix.com.gr/ 
17. Septona S.A. http://www.septona.gr/ 
18. Theon Sensors S.A. (Compamed)  http://www.theon.com/  

 
Τόσο η αύξηση των ελληνικών συμμετοχών στη Medica, όσο και οι σκέψεις που διατυπώνουν 
ορισμένοι εκθέτες για αύξηση των συμμετοχών τους σε διεθνείς εκθέσεις γενικότερα, 
καταδεικνύουν το βαθμό στον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν στραφεί προς το εξωτερικό.  
 
 
Εκδηλώσεις και forum  
 
Παράλληλα με την έκθεση έγινε, όπως πάντα, το συνέδριο των Γερμανικών Νοσοκομείων, ενώ, 
για πρώτη φορά φέτος, διοργανώθηκε και αντίστοιχη πανευρωπαϊκή εκδήλωση “First Joint 
European Hospital Conference”. Στη Medica πραγματοποιήθηκαν επίσης πλήθος σεμιναρίων και 
ομιλιών σε διάφορα θεματικά φόρουμ, όπως για παράδειγμα το Medica Tech για τις καινοτομίες 
στην ιατρική τεχνολογία, το Medica Media σχετικά με την τηλεϊατρική και τις εφαρμογές ΙΤ στην 
ιατρική, το Medica Physio για τη φυσιοθεραπεία, και για πρώτη φορά φέτος το Medica Wound 
Care Forum.  
 
Ένα ακόμα νέο forum, με την επωνυμία Compamed Suppliers forum, διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
της Compamed, με τη συνεργασία του κλαδικού περιοδικού Device Med 
http://www.devicemed.de/ . Όπως και τις προηγούμενες χρονιές κατά τη διάρκεια της Compamed 
πραγματοποιήθηκε σειρά παρουσιάσεων στον χώρο του κλαδικού Συνδέσμου IVAM – 
Microsystems Technology, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκε και η παρουσίαση της Theon 
Sensors S.A.  
 
Για πρώτη φορά φέτος απονεμήθηκαν τα βραβεία αριστείας Medica Excellence Award, τα οποία 
αφορούν την συνεργασία μεταξύ κατασκευαστών ιατρικού εξοπλισμού και 
νοσοκομείων/κλινικών για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών.    
Τα φετινά βραβεία απονεμήθηκαν στους:  
 Philips Healthcare/ Universitätsklinikum Düsseldorf, συνεργασία για ανάπτυξη υβριδικού 

συστήματος απεικόνισης κατά τις επεμβάσεις στις καρδιακές βαλβίδες     
 Siemens/ UKE Hamburg για το project “paperless clinic”  
 Raumedic/ Uniklinikum Saarland για την ανάπτυξη συστήματος τηλεμετρίας μέτρησης της 

εγκεφαλικής πίεσης  
 OD-OS, start- up εταιρεία http://www.od-os.com/, καθοδηγούμενη επέμβαση με laser στον 

αμφιβληστροειδή  
 
 
Η επόμενη Medica θα διοργανωθεί στις 14-17 Νοεμβρίου 2012 / Compamed 14-16.11.2012.  
 
Οι ημερομηνίες διοργάνωσης των διεθνών ιατρικών εκθέσεων που διοργανώνονται από την 
Messe Düsseldorf, ή με τη συνεργασία της, σε άλλες χώρες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
http://www.world-of-medica.de/ .  
 

 
Αντιγόνη Μαριόλη 

Γραμματέας ΟΕΥ Β΄ 


