
 

 
 
Joachim Schäfer, a Messe Düsseldorf GmbH vásárvállalat 
ügyvezetőjének beszéde a 2017. november 13-16. között 
Düsseldorfban rendezett MEDICA szakvásárról 
 

Aki a legfontosabb nevezőjére akarta hozni a német gazdaságot, ennek 
fejlődési lehetőségeit, a hozzáadott értékét vagy a foglalkoztatottak számát, 
az sok éven keresztül egyetlen mondatot fogalmazott meg: „Németország 
az autók országa”. Kétségtelen, hogy Németország változatlanul az autók 
országa, ellenben a mondatot minden eddiginél indokoltabb kiegészíteni 
egy félmondattal: „Németország az autók és az egészség országa”.            
Az elmúlt tíz év során ugyanis az egészségipar a gazdaság átlagos ütemét 
meghaladóan bővült. A 2016-os év volt az első, amelytől kezdődően 
Németországban több mint hétmillióan dolgoztak az egészség 
szolgálatában. Az egészségügyi ágazat az ipari szektorára vonatkoztatva 
immár több mint 900.000 főt foglalkoztat, ami 100.000-rel haladja meg az 
autóiparban dolgozók számát. (források: BMWi német Szövetségi 
Gazdasági Minisztérium, VDA Német Autógyártók Szövetsége).  
  

A modern egészségügyi ellátásról és annak finanszírozásáról szóló viták 
ellenére nem csupán Németországban, hanem világszerte is stabilizáló 
tényezőnek és a növekedés egyik motorjának bizonyul az egészségügyi 
szektor. Az orvostechnikai vállalatok körében változatlanul Európa és az 
Egyesült Államok a két legnagyobb exportőr, így az innen származó 
vállalatok mutatkoznak be 2017. november 13-17. között ismét igen nagy 
számban az ágazat elsőszámú világvásárán, a düsseldorfi MEDICÁ-n.       
Az eddig beérkezett jelentkezések alapján ismét 68 országból több mint 
5.000 kiállítót várhatunk.  
 

A „klasszikus” európai, észak-amerikai és japán célpiacok mellett néhány 
bizonytalansági tényező ellenére a küszöbországok is a gyártók 
érdeklődésének előterébe kerülnek, hiszen a jövedelmek emelkedésével 
ezekben az országokban is egyre többet hajlandóak költeni az egészségre. 
Ezekben az országokban is terjednek a jólétből származó 
megbetegedések, valamint emelkedik a várható élethossz, így nő az igény 
az orvostechnikai termékek és a korszerű terápiás eljárások iránt. Erre utal 
az is, hogy egyre nő a MEDICA Németországon kívülről, mindenekelőtt az 
ázsiai térségből érkező látogatóinak száma. Az elmúlt években a MEDICA 
szakvásáron rendszeresen megjelenő 120-130.000 szakmai látogatónak 
az elmúlt évben már több mint 60 százaléka érkezett Németországon 
kívülről.  
 
A Messe Düsseldorf vállalatcsoport a nagy lehetőségekkel kecsegtető 
Ázsiában rendezett gyógyászati vásárai – például a MEDICAL FAIR INDIA 
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és a MEDICAL FAIR ASIA - iránt jelentősen megnőtt a látogatók és a 
kiállítók érdeklődése, ami szintén bizonyítja az orvostechnikai 
felvevőpiacok vonzerejét és a kedvező üzleti kilátásokat. Ez mindenekelőtt 
a járó- és fekvőbeteg-ellátás erőteljesen az innovációra összpontosító, 
magánfinanszírozású területeire igaz.  
 

Rohamos változások – a MEDICA követi az idők szavát 

Az autóiparhoz hasonlóan az egészségipar is rohamos változási 
folyamaton megy keresztül. A digitális rendszerek és megoldások 
meghódítják az ellátás valamennyi területét, így a szakmai vitában, sőt már 
a kézzel fogható termékfejlesztésben is meghatározó jelenség a 
rendszerek összekapcsolása és a mesterséges intelligencia térnyerése. 
 
A változásokról minden profi szakmabeli meggyőződhet a MEDICA 2017 
szakvásár keretében is MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM 
bemutatóin és előadásain vagy a MEDICA HEALTH IT FORUM-on, a 
kiállítói innovációkban vagy az izgalmasnak ígérkező MEDICA APP 
COMPETITION verseny keretében.  
 
A versenyben egyre több egészségügyi alkalmazást mutatnak be 
okostelefonok, táblagépek vagy „hordható eszközök” számára 
gyógyászatilag releváns összefüggésben – és ezeket az alkalmazásokat a 
gyakorlatban is egyre jobban elfogadják. A németországi okostelefon-
tulajdonosok 45 százaléka használ már egészségügyi alkalmazásokat, és 
további 45 százalékuk el tudja képzelni ezek használatát. Ezen kívül a 
németek 60 százaléka támogatja az elektronikus betegnyilvántartás 
alkalmazását a gyógyászati és kezelési adatok tárolására (forrás: Bitkom 
Német Informatikai Szövetség/ BTA Bajor Távgyógyászati szövetség).  
  

Erre alapozva az egyik piacvezető német egészségbiztosító 
kezdeményezésére sikerült kifejleszteni egy több mint tízmillió biztosítottra 
kiterjedő elektronikus betegnyilvántartási rendszert. A tervek szerint a 
biztosítottak okostelefonos alkalmazással vagy internet-böngészővel és 
biztonsági kóddal férhetnek hozzá az egészségügyi és kezelési adataik 
központi tárolójához. Az adatcserét az orvosi rendelők és kórházak 
informatikai rendszereivel egységesített interfészekkel kívánják biztosítani. 
 

A MEDICA 2017 szakvásáron ez a téma kétségtelenül heves vita trágya 
lesz az egészségpolitikai párbeszéd színteréül szolgáló, a német Techniker 
Krankenkasse egészségbiztosító szervezésében megvalósított MEDICA 
ECON FORUM-on, amely a 15. vásárcsarnokban kap helyet. Az 
elektronikus betegnyilvántartáshoz kapcsolódó, évek óta halogatott 
fejlesztésű informatikai infrastruktúra valójában minden biztosítottnak 
hasonló funkciókat kellene nyújtson. 



 

 

Az egészségügyet egyre inkább foglalkoztatja a mesterséges intelligencia 
kérdésköre is. Az infúziós vagy biopsziás tűket önállóan beszúró robotot 
már a 2016-os MEDICA keretében megcsodálhatta működés közben is a 
szakmai nagyközönség. Nem csoda tehát, hogy például az idei MEDICA 
HEALTH IT FORUM napirendjén is szerepel a mesterséges intelligencia. 
Ami kezdetben ugyanis még tudományos-fantasztikus megoldásnak tűnt, 
ma már a konkrét és elképzelhető alkalmazás küszöbén áll. Az (IBM által 
készített) Watson kognitív asszisztensi rendszer például már ma is segít a 
Marburgi Egyetemi Klinikán a ritka betegségek diagnosztizálásában.             
A rendszer ehhez a páciens rendelkezésre álló adatait veti össze                     
a sikeresen megoldott esetekre vonatkozó adatok hatalmas tárházával, 
például a feltárt tünetek és az adott gyógyszerek tekintetében.                             
A kiértékelésben szintén figyelembe veszik az adatbázisokban,                        
a kiadványokban vagy akár a Wikipédián digitálisan tárolt gyógyászati 
ismereteket. A rendszer így állítja össze a valószínű diagnózisok listáját.  
 

Hasonlóan forradalminak tűnnek a fejlesztések a gyógyászati képalkotás 
területén. A mesterséges intelligencián alapuló első alkalmazások már 
közel járnak a piaci bevezetéshez a potenciális daganatok CT és MR alapú 
digitális képadatokból történő automatizált felkutatásában. 
 
A fenti példák is bizonyítják a lendületet, amely napjainkban jellemzi az 
egészségügyi ágazatot. Az orvostechnikai ágazat piaci szereplőinek ez azt 
jelenti, hogy csak az marad sikeres, aki kreativitással és fejlesztési 
képességeivel folyamatosan a vevők igényeihez és a piaci változásokhoz 
igazodik. 
 

Mindez egyaránt igaz a világ elsőszámú szakvásárára, a MEDICÁ-ra és a 
párhuzamosan rendezett, a saját piacán szintén vezető szerepet betöltő 
COMPAMED beszállítói vásárra is.  
 

Kiemelt programok népszerű témákban 

Annak érdekében, hogy a kísérő konferenciák, valamint a szakvásárba 
integrált fórumok programja a jövőben is megfeleljen a nemzetközi szakmai 
közönség igényeinek, alapvetően átszervezték a kínálatot, növelték a 
nemzetközi vonzerőt angol nyelven elhangzó kiemelt elemekkel, valamint 
új típusú rendezvényekkel és a legújabb piaci irányzatokat tükröző tartalmi 
elemekkel. 
 
Az elektronikus egészségügyi alkalmazások lendületes fejlődése és az 
egészségügyi szereplők egyre szorosabb digitális összekapcsolása 
érdekes üzleti lehetőségeket kínál mindenekelőtt a kreatív induló 
vállalkozásoknak – az innovatív szolgáltatásoktól az okos termékeken át       



 

a szoftveres alkalmazásokig. A 15. vásárcsarnokban idén először rendezett 
MEDICA START-UP PARK innovatív vállalatok alapítói között és 
potenciális megbízók, befektetők vagy akár értékesítő partnerek között 
hivatott kapcsolatokat építeni. A szomszédságban, tartalmilag is 
kapcsolódóan mutatkozik be ötleteivel a (15. vásárcsarnokban rendezett) 
MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM és a MEDICA HEALTH IT 
FORUM mellett összesen 500 négyzetméteren akár 40 startup vállalkozás 
a szakmai nagyközönség előtt.  
 
Szintén újdonság az idei szakvásáron a MEDICA LABMED FORUM.          
„Az interdiszciplináris megközelítés varázsa” jelmondattal az innováció 
motorjaként és a gyógyászat egészének új lendületet adó témaként 
mutatják be a laboratóriumi gyógyászatot, a molekuláris patológiát,                 
a mikrobiológiát, az orvostechnikát és az élettudományokat.  
 
A külön-külön témákhoz kapcsolódó négy nap izgalmas előadásokat és 
pódiumbeszélgetéseket kínál a következő kiemelt témakörökben: 
megelőző vizsgálatok daganatos megbetegedéseknél, szív és érrendszeri 
megbetegedések, innovatív diabétesz-diagnosztika, infektológia és 
migráció. A MEDICA szakvásári belépővel ingyenesen látogatható 
rendezvényeket 11 és 16 óra között tartják. A 18. vásárcsarnokban 
rendezett MEDICA LABMED FORUM tartalmi kialakításában a Trillium 
gyógyászati szakkiadó az együttműködő partner. 
 

A vásárközpont „csinosodik” – új déli vásárkapu, új 1. vásárcsarnok 

A 18-as vásárcsarnok a központi helyen, a 10. és a 16. csarnokok között 
elhelyezett modern, könnyűszerkezetes építésű vásárcsarnok. Ezt az 
időszakos csarnokot a MEDICA kínálati csoportjai közül mindenekelőtt a 
korábban az 1. és 2. csarnokban elhelyezett labortechnika és a 
diagnosztika számára tartják fenn. Ez azért van így, mert 2019 nyaráig a 
Düsseldorfi Vásárváros déli vásárkapuját teljesen átépítik, egyúttal pedig az 
1. és 2. csarnokok helyére egy új vásárcsarnokot építenek. A 158 méter 
hosszú, 77 méter széles és több mint 12.000 négyzetméternyi területet 
kínáló új 1. vásárcsarnok elkészülte után hozzávetőlegesen a már 
használatban lévő nagyméretű 8a és 8b csarnokoknak fog megfelelni. 
 

Új és bevált megoldások – konferenciák profiktól a profiknak 

A MEDICA konferencia-kínálatának egyik fénypontjaként idén ünnepli 
bemutatkozását a MEDICA ACADEMY. A négynapos rendezvény minden 
napján két-két workshopot kínálnak a gyógyászati gyakorlatban felkapott 
témakörökben. Lesz például „ismeretfejlesztés” a képalkotó eljárásokról, a 
modern sebészeti eljárásokról, de lesz ultrahangos „ismeretfrissítő” 
tanfolyam is. Ezen kívül a MEDICA ACADEMY a „Praxisok átadása” 
szemináriummal napjaink egyik legégetőbb kérdésével is foglalkozik mind 



 

a praxist kereső fiatal orvosok, mind pedig a praxisukat átadni tervező 
orvosok érdekében. 
 

A MEDICA ACADEMY mellett a MEDICA konferencia-kínálatának további 
elemei is kötődnek a szakvásáron bemutatott újdonságokhoz az aktuális 
kérdésekhez szorosan kötődő és a MEDICA fontos célcsoportjait megcélzó 
előadásokkal. Ezek közé tartozik például a 40. Német Kórháznap, a német 
klinikai vezetők legfontosabb csúcsrendezvénye. A kórháznap az 
egészségpolitikai kérdésfelvetésektől kezdve a klinikai szolgáltatások 
finanszírozási és kontrolling szempontjain keresztül a legjobb gyakorlatot 
tükröző klinikai informatikai projektekig mindent lefed. Az utóbbiakat az IT 
DECISION-MAKERS (IT Döntéshozók) nevű informatikai kezdeményezés 
is bemutatja a 15. csarnokban kialakított közösségi standon. A Német 
Kórháznap idén ismét a kétévente rendezett, az európai kórházak 
csúcsvezetőinek szakmai eszmecseréjét szolgáló European Hospital 
Conference rendezvénnyel karöltve valósul meg.  
 

A további fénypontok közé tartozik a katasztrófahelyzeti és védelmi 
gyógyászati DiMiMED konferencia, valamint a MEDICA MEDICINE + 
SPORTS CONFERENCE (mindkettőt november 14-én és 15-én rendezik a 
CCD Süd Déli Kongresszusi Központban). Ez utóbbi konferencia a 
megelőzéssel és a sportorvosi kezelések koncepcióival foglalkozik. Az 
angol nyelvű konferenciák a nemzetközi szakmai közönséget is 
megszólítják. 
 

A kimagasló részvétel miatt szintén a konferenciaprogram bevett része a 
2014-ben a Thieme Verlag szervezésében indított MEDICA PHYSIO 
CONFERENCE, amely november 15-én és 16-án a kezelést előtérbe 
helyező előadásokkal a gyógymasszőrök, sportorvosok és ortopéd 
szakemberek közösségét szólítja meg a CCD Süd Déli Kongresszusi 
Központban.   
 

A világon egyedülálló a kínálat sokszínűsége 

A program bevált elemeitől az újakig bezárólag a MEDICA legfontosabb 
erőssége most és a jövőben is az, hogy egy helyen és egy időben nem 
csupán az egyes gyógyászati szakterületek megoldásait vonultatja fel, 
hanem a páciensek kezelésének teljes folyamatára kínál megoldásokat. 
 
A több mint 70 országból érkező 5.000-nél is több kiállító bemutatja a 
MEDICA 2017 szakvásár keretében a járó- és fekvőbeteg-ellátás új 
termékeinek, szolgáltatásainak és eljárásainak teljes skáláját. Nincs még 
egy olyan rendezvény a világon, amely akár csak megközelítőleg ennyi 
újdonságot kínálna.  
 



 

A MEDICA szakvásár csarnokok szerinti, áttekinthetően tagolt fő kínálati 
csoportjai a következők: elektrogyógyászat/ orvostechnika (kb. 2.500 
kiállítóval), labortechnika/ diagnosztika, fizioterápia/ ortopédtechnika, 
kórházi eszközök és fogyóeszközök, számítástechnika és kommunikációs 
rendszerek, műtők berendezése, valamint kórházi és rendelői bútorok. 
 

COMPAMED – kreatív partnerek a beszállítók 

A MEDICA 2017 szakvásárral párhuzamosan rendezik mind a négy 
vásárnapon (november 13-16. között) a 8a és 8b vásárcsarnokban a 
COMPAMED 2017 szakvásárt is, amely több mint 750 kiállítóval az 
orvostechnikai ipar beszállítóinak nemzetközi szinten is vezető és 
meghatározó piaci platformja. A beszállítói ipart kitüntető nagyfokú 
kreativitás és fejlesztési szaktudás révén a COMPAMED fennállásának 25 
éve alatt lett az a rendezvény, ahol bepillantást nyerhetünk a gyógyászat 
fejlődésének jövőjébe. A termékfejlesztéstől a gyártáson és piaci 
hasznosításon át az átfogó megoldást igénylőkig a COMPAMED jelenti a 
kiindulási pontot a beszállítók és megrendelőik közötti szoros 
együttműködéshez. 
 

Ezt példaértékűen szemléltethetjük az úgynevezett „ápolási helyen végzett 
vizsgálatokat” szolgáló diagnosztikai alkalmazásokkal. Ezek az elemzési 
eljárások a páciensekhez közel, gyorsan és egyszerűen végezhető 
labordiagnosztikához tartoznak. Az előnyök kiaknázásához a diagnosztikai 
és terápiás eszközöknek automatizáltan és megbízhatóan kell működniük. 
A mintákat pontosan a meghatározott mennyiségben kell az elemző 
készülékbe juttatni, feldolgozni és elemezni. A gyógyszereket az adott 
páciens kórképéhez igazodva kell megválasztani és adagolni. Ezekben a 
feladatokban komoly szerepük van a mikrofluid rendszereknek. 
A szükséges apró alkatrészek és részegységek fejlesztése rendkívül 
bonyolult, de mégis biztosítja az érzékelhető fejlődés lehetőségét például 
az „egycsipes laboratórium” technológiájában.  
 

Amikor tehát a néhány éve még bonyolult laboratóriumi vizsgálatokat 
igénylő betegségeket egyre nagyobb számban lehet hitelkártya méretű 
minilaboratóriummal kimutatni, akkor ehhez a COMPAMED kiállítói 
szolgáltatják a kompetenciát. 
 
Ezen kívül meg kell említeni az úgynevezett „hordható eszközök” 
alkalmazásában megjelenő újdonságokat az életfunkciók felügyeletében 
vagy az implantátumok működésének felügyeletében. Az adatátvitelre 
alkalmas rádiós moduloktól a legapróbb érzékelőkön, a testszövettel 
kompatibilis anyagokon és felületi bevonatokon át a nagyteljesítményű 
áramforrásokig minden a legkisebb helyigényű alkalmazást szolgálja – a 
COMPAMED keretében mutatják be az ehhez kínált legújabb 



 

megoldásokat, a szakvásárban rendezett két fórumon pedig a legfontosabb 
szempontokat vitatják meg. 
  

A világon egyedülálló párosítás révén a MEDICA és a COMPAMED a 
gyógyászati termékek, eszközök és műszerek teljes folyamatláncát és 
kínálatát felvonultatja. A két szakvásár együttesen elfoglalja a Düsseldorfi 
Vásárváros teljes területét.  
 
A két rendezvényt 2016-ban felkereső 127.800 szakmai látogató közül bő 
19.000 mindenekelőtt a COMPAMED témái iránt érdeklődött. Az előző 
évekhez hasonlóan mindkét rendezvényt egyetlen belépővel látogathatjuk. 
 

Bővebb felvilágosítás a MEDICA 2017 szakvásárról:  
http://www.medica.de 
 
Bővebb felvilágosítás a COMPAMED 2017 szakvásárról: 
http://www.compamed.de  
 
A MEDICA és a COMPAMED szakvásárokat 2017. november 13-16. 
között rendezik. 
 
Nyitva tartás: minden vásárnapon 10 és 18 óra között. 
 
Düsseldorf, 2017. június 
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