ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ντύσσελντορφ, 19 Νοεμβρίου 2012

Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης ιατρικών προϊόντων Medica 2012
Ντύσσελντορφ, 14-17 Νοεμβρίου 2012
Πραγματοποιήθηκε στις 14-17 Νοεμβρίου 2012 η 43η Διεθνής Έκθεση ιατρικής τεχνολογίας
Medica 2012. 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 ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας της Γερμανίας Daniel Bahr.
Στην φετινή Medica, το πλήθος των συμμετεχόντων εκθετών ήταν στο ίδιο περίπου επίπεδο με
την περυσινή διοργάνωση, καθώς συμμετείχαν 4.554 επιχειρήσεις από 64 χώρες. Οι συμμετοχές
στην Compamed ανήλθαν σε 645 έναντι 627 εκθετών πέρυσι.
Το πλήθος των επισκεπτών της Medica σημείωσε εκ νέου μικρή πτώση, περιοριζόμενο στις
130.600, ενώ υπολογίζεται ότι, όπως και πέρυσι, περίπου 16.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν την
Compamed. Η πτωτική αυτή τάση αποδίδεται από τους διοργανωτές της έκθεσης σε
διαρθρωτικούς παράγοντες στο χώρο της υγείας, όπως είναι αφενός, η συγκέντρωση στην αγορά
κλινικών, και άρα η μείωση του πλήθους των ατόμων σε θέσεις λήψης αποφάσεων για
προμήθειες, και αφετέρου, η ανάγκη εξοικονόμησης δαπανών στα συστήματα υγείας πολλών
χωρών, με αντίκτυπο και στον διαθέσιμο προϋπολογισμό τους για επισκέψεις εμπορικών
εκθέσεων.
Medica - Compamed
Εκθέτες
Έλληνες εκθέτες
Επισκέπτες

2008
2009
2010
2011
2012
4.831
4.845
5.027
5.237
5.199
10
6
8
18
20
136.871 131.875 137.217 134.500 130.600

Πηγή: AUMA, Messe Düsseldorf για τους επισκέπτες 2011 και 2012
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Περίπου το 50% των επισκεπτών της έκθεσης προήλθαν και φέτος από το εξωτερικό, κυρίως από
ευρωπαϊκές χώρες, και κατά δεύτερο λόγο από τις χώρες της Μέσης και της Άπω Ανατολής. Με
βάση τα στοιχεία των διοργανωτών, αύξηση σημειώθηκε φέτος στην προσέλευση επισκεπτών από
τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική.
Στην έκθεση συμμετείχαν και φέτος μεγάλες εταιρείες του κλάδου της ιατρικής τεχνολογίας και
εφαρμογών, όπως οι Siemens, Philips, GE Healthcare, Omron, Olympus, Toshiba, Eizo, Deutsche
Telekom, καθώς και πολλές εξωστρεφείς γερμανικές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως Trumpf
GmbH, Dräger AG, Söring GmbH, Karl Storz GmbH και Zimmer Medizinsysteme GmbH.
Μεταξύ των εκθετών συγκαταλέγονταν και αρκετές εταιρείες που ειδικεύονται στην παροχή
συμβουλών σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για το χώρο της υγείας και τις απαιτήσεις
αδειοδότησης ιατρικών προϊόντων. Τέτοιες εταιρείες ήταν οι γερμανικές Beo Medconsulting
Berlin GmBH και MDSS, η ολλανδική Qserve, και η αμερικανική Method Sense, με CEO την
Ελληνίδα Μαργαρίτα King.

Εθνικές συμμετοχές
Η συμμετοχή εταιρειών στο πλαίσιο εθνικών περιπτέρων ήταν και φέτος, όπως και τις
προηγούμενες χρονιές, ιδιαίτερα αισθητή στη Medica: δύο αίθουσες της έκθεσης (halls 16, 17)
ήταν αφιερωμένες αποκλειστικά στις εθνικές συμμετοχές - κατά την πάγια τακτική των
διοργανωτών της Medica τα τελευταία χρόνια – ενώ πολλές χώρες διαθέτουν εθνικά περίπτερα
και σε άλλες αίθουσες της έκθεσης, ακριβώς λόγω του μεγάλου εύρους των αντικειμένων της.
Για παράδειγμα, η Γαλλία είχε εθνικό περίπτερο και στις αίθουσες 16/17 καθώς και σε άλλες
αίθουσες, η Τουρκία είχε συνολικά 3 περίπτερα, στην αίθουσα 16, στην 17 καθώς και στην 6, ενώ
περισσότερα του ενός εθνικά περίπτερα διέθετε και το Ισραήλ (αιθ. 3, 5, και 16), το οποίο
αριθμούσε συνολικά 49 συμμετοχές.
Εθνικά συλλογικά περίπτερα είχαν περισσότερες από τις μισές χώρες που συμμετείχαν στην
έκθεση. Αναλυτικά, οι χώρες αυτές ήταν οι εξής:
1. Αίγυπτος
2. Αργεντινή
3. Αυστραλία
4. Αυστρία
5. Βέλγιο
6. Βραζιλία
7. Γαλλία
8. Δανία
9. Ελβετία
10. ΗΠΑ (και ανά πολιτείες: Maryland,
Florida,Pennsylvania, Massachusetts)
11. Ιαπωνία
12. Ινδία
13. Ισραήλ
14. Ιταλία
15. Καναδάς
16. Κατάρ
17. Κίνα (και ανά περιοχές, πχ. Shenzen,
Jiangsu)

18. Κορέα
19. Λουξεμβούργο
20. Μαλαισία
21. Μεγάλη Βρετανία
22. Μεξικό
23. Ολλανδία
24. Ουγγαρία
25. Πακιστάν
26. Πορτογαλία
27. Ρωσία
28. Σιγκαπούρη
29. Σκωτία
30. Σουηδία
31. Ταϊβάν
32. Ταϊλάνδη
33. Τουρκία
34. Τσεχία
35. Φινλανδία
36. Χονγκ Κόνγκ
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Η Ισπανία, συνεχίζοντας την πρακτική που εφαρμόζει την τελευταία εξαετία, 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, την ύπαρξη
ενός, ελαχίστων τετραγωνικών, περιπτέρου του κλαδικού συνδέσμου Fenin1, καθώς και
σαφέστατη, ομοιόμορφη σήμανση της προέλευσης των εκθετών στα επιμέρους περίπτερα τους.
Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής είναι η ισπανική συμμετοχή να γίνεται ιδιαιτέρως αισθητή στην
έκθεση, ακόμα και εάν κάποιος επισκέπτης αφιερώνει πολύ μικρό χρόνο στην επίσκεψη του σε
αυτή.
Σημειώνουμε ακόμα την περίπτωση της Ιταλίας: ορισμένες από τις πολυάριθμες ιταλικές
συμμετοχές οργανώθηκαν με πυρήνες την «Υπηρεσία Εξωστρέφειας» του Πιεμόντε2 (αιθ.16), το
consortium ConsoBiomed (αιθ. 6), και το δίκτυο Retismed (αιθ. 5). Επίσης, πολλές ιταλικές
εταιρείες εκτός των συλλογικών αυτών περιπτέρων, είχαν ομοιόμορφη σήμανση “made in Italy”
και διένειμαν κοινό κατάλογο “Italian exhibitors at Medica”3.
Κανενός είδους εθνική ή συλλογική συμμετοχή δεν είχαν η Ιρλανδία (16) και η Ελλάδα (20),
καθώς και οι χώρες που συμμετείχαν με πολύ μικρό αριθμό εκθετών στην έκθεση, όπως ο
Λίβανος (1), η Βουλγαρία (2), η Λευκορωσία (2), το Ιράν (5), η Ινδονησία (9), η Κροατία (1), η
Κένυα (1), η Κολομβία (2), η Ουρουγουάη (2), η Τυνησία (1), η Ισλανδία (2), το Λιχτενστάιν (1)
και το Μονακό (1).
Από γερμανικής πλευράς, συλλογικά περίπτερα είχαν το German Healthcare Export Group (GHE)
e.V., τα επιμέρους κρατίδια της χώρας (Β. Ρηνανία – Βεστφαλία, Βαυαρία, Βερολίνο –
Βραδεμβούργο κ.ο.κ.), καθώς και εξειδικευμένοι κλαδικοί σύνδεσμοι (π.χ. ZVEI, Spectaris,
medways).
Σημειώνουμε ακόμα, ότι γύρω από «γερμανικά» δίκτυα εταιρειών, συσπειρώθηκαν και
συμμετοχές εταιρειών όχι απαραίτητα γερμανικών: τέτοιες περιπτώσεις ήταν το δίκτυο IVAM για
την μικροηλεκτρονική στην Compamed4, καθώς και το δίκτυο wearable technologies5.

Ελληνική συμμετοχή
Οι ελληνικές συμμετοχές στην έκθεση Medica – Compamed φέτος ήταν περισσότερες από ότι
κάθε άλλη χρονιά, φτάνοντας τις 20. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές συμμετοχές φέτος ήταν οι εξής:
1. Α.Α. Medical Co. , Hellenic Medical Furniture S.A. http://www.aamedical.com.gr/
2. Abalase Ltd, μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, υπέρηχοι, laser, ακτινογραφικά
http://www.abalase.gr/
3. AMED Therapeutics Ltd, αιμοστατικά προϊόντα http://www.amedtherapeutics.gr/
4. Anatomic Help S.A., ορθοπεδικά, αθλητριατικά προϊόντα http://www.anatomichelp.gr
5. Atlas Medical Ltd, χειρουργικά ράμματα http://www.atlasmedical.gr/
6. Bournas Medicals, επεξεργασία Χάρτου και Εμπορία Νοσοκομειακών Ιατρικών Προϊόντων
και Αναλωσίμων http://www.bournas-medicals.gr/
7. Electrochem - Dr Delibaltas LTD (Compamed), Ultra Perfomance Silicones & Polymers
http://www.electrochem.eu/
1

Η σχετική ιστοσελίδα είναι: http://healthcaretechnologyfromspain.com και http://www.fenin.es/en/index.php
Piemonte Agency for Investments, Export and Tourism, Centro Estero Internazionalizzazione
http://www.centroestero.org/index.php?lang=eng
3
οργάνωση από την εταιρεία Honegger Gaspare Srl, βλ. http://www.tradefair.it/medica και
http://www.tradefair.it/compamed
4
http://www.ivam.de/
5
http://www.wearable-technologies.com/
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8. G.Samaras S.A., Medical Gas Systems, http://www.gsamaras.gr/
9. Hippokratis
Promitheftiki,
wound
dressings,
hydrocolloid
dressings
http://www.hippokratis.com/
10. Infomed C.S., Laboratory Information and Management IT Systems, http://www.infomed.gr
11. Leonidas Psiliakos & Co. Ltd, Hospital Equipment Design and Manufacturing,
http://www.psiliakos.gr/
12. Marinopoulos Bros & Co., Medical Equipment Furniture, http://www.marinopoulos.com.gr
13. Medical Tachnology S.A. (Wolfmedica Hellas), medical equipment and furniture,
rehabilitation and medical treadmills http://www.wolfmedica.de/
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 S.A. « Θ. Καζαντζίδης Α.Ε.» χειρουργικά ράμματα http://www.medipac.gr/
17. Micrel Medical Devices S.A., ambulatory infusion devices, http://www.micrelmed.com/
18. Pharmamedihelp S. Konstantinidis & Co. Ltd, first aid kits, http://www.pharmamedihelp.gr/
19. Septona S.A. Cotton Care http://www.septona.gr/
20. Theon Sensors S.A. (Compamed) http://www.theon.com/
Η αύξηση των ελληνικών συμμετοχών, καθώς και η σταθερή παρουσία πολλών εταιρειών στην
Medica την τελευταία εξαετία, καταδεικνύει τη σημασία της έκθεσης για την ανάπτυξη της
εξωστρέφειάς τους.
Όπως έχουμε υπογραμμίσει και στο παρελθόν, είναι κοινή η επιθυμία των ελληνικών
επιχειρήσεων για οργανωμένη συλλογική ελληνική συμμετοχή στη Medica. Οι περισσότεροι
εκθέτες εκφράζονται σαφώς υπέρ μιας συμμετοχής οργανωμένης κατά το ευέλικτο,
αποκεντρωμένο πρότυπο των ισπανικών εταιρειών, για τους λόγους που έχουμε επανειλλημένως
εκθέσει: αφενός, τα αντικείμενα των ελληνικών εταιρειών είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους
και αφετέρου, ορισμένοι από τους Έλληνες εκθέτες, μετά από πολύχρονη παρουσία στη Medica
έχουν εξασφαλίσει μια πολύ καλή τοποθέτηση στην αίθουσα που αφορά τον κλάδο τους.

Εκδηλώσεις και forum
Παράλληλα με την Medica έγινε, όπως πάντα, το συνέδριο των Γερμανικών Νοσοκομείων, ενώ
πραγματοποιήθηκαν επίσης πλήθος σεμιναρίων και ομιλιών σε διάφορα θεματικά φόρουμ, όπως
για παράδειγμα το Medica Tech για τις καινοτομίες στην ιατρική τεχνολογία, το Medica Health IT
σχετικά με την τηλεϊατρική και τις εφαρμογές ΙΤ στην ιατρική, το Medica Physio για τη
φυσιοθεραπεία, το Medica Wound Care Forum, το Medica Vision Forum, καθώς και το νέο
Medica Econ Forum, σε συνεργασία με το ασφαλιστικό ταμείο “Techniker Krankenkasse”, με
αντικείμενο «Καινοτομίες στο χώρο της υγείας και η χρησιμότητά τους για τον ασθενή».
To forum Compamed Suppliers, που ξεκίνησε να διοργανώνεται πέρυσι στο πλαίσιο της
Compamed με τη συνεργασία του κλαδικού περιοδικού Device Med http://www.devicemed.de/,
συνεχίστηκε και φέτος. Επίσης, 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 εντάχθηκαν και δύο παρουσιάσεις
ελληνικών εταιρειών:
 Theon Sensors S.A. http://www.theon.com/, Βασίλης Γραμματικάκης, για τις εφαρμογές
των αισθητήρων MEMS στην ιατρική τεχνολογία
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micro2gen Ltd, http://www.micro2gen.com/, Dr. Θάνος Δεμίρης, με αντικείμενο τη
μοριακή διαγνωστική και τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος CDMEDICS
(7ο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα)

Η επόμενη Medica θα διοργανωθεί στις 20-23 Νοεμβρίου 2013 / Compamed 20-22.11.2013.
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 Α΄

Συν.: φωτογραφίες
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