
MEDICA DÜSSELDORF (2015. november 16-19.)  

Az EGVE tizenegy tagú delegációja a Német Kórházigazgatók Szövetségének 

(Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e. V. – VKD) meghívására 

2015. november 16-19. között tanulmányúton vett részt Düsseldorfban, ahol 

meglátogatta a MEDICA és az ezzel párhuzamos COMPAMED szakkiállítást és 

vásárt. A delegáció hosszabban múlatta idejét a magyar érdekeltségű 

vegyesvállalatok standjainál, ahol az Anamed (ill. Olympus és Mindray), a 

Wochna Medical (ill. Linet és Famed), a Saturn, a Steelco magyar partnerei 

bemutatták legújabb termékeiket, innovációikat. A látogatás kiemelt célpontja 

volt a Német Kórházigazgatók Szövetségének standja, ahol informális szakmai 

megbeszélésre került sor Dr. Joseph Düllings elnök úrral, Gabriele Kirchner 

ügyvezető igazgató asszonnyal, valamint Dr. Peter Löbus éppen most leköszönő 

alelnök úrral, a VDK informatikai szekciójának vezetőjével, az 

“Entscheiderfabrik” – “Döntéshozók gyára”, az egészségügyi IT-vállalkozások 

szövevényes brainstorming-szervezete mentorával. Rövid, de tartalmas és 

eredményes beszélgetést sikerült folytatni Christian Marolt úrral, az 

egészségügyi IT-menedzserek európai szövetségének főtitkárával, a Hospital 

főszerkesztőjével. Egyfajta veterántalálkozó is létrejött: a magyar delegáció nagy 

öregjei örömmel üdvözölhették egymást és több alkalommal eltársaloghattak Dr. 

Heinz Kölking úrral és Dr. Hubertus Müller úrral (mindkettő a német, ill. az 

európai szövetség egykori elnöke), akik hajdanán az EGVE létrejötte és az 

európai szövetséghez való csatlakozása mellett bábáskodtak.  

A delegáció tagjai részt vettek a 38. Német Orvoskongresszus (Deutscher 

Krankenhaustag) keretében tartott közös európai kórházügyi kongresszuson (3th 

Joint European Hospital Conference).  

Molnár Attila elnök úr, Dr. Ari Lajos úr és Becze Ákos úr részt vett az Európai 

Kórházigazgatók Szövetségének (EAHM) közgyűlésén. Molnár Attila elnök úr a 

zárónapon részt vett a szervezet elnökségi ülésén. E két fórum keretében 

kétoldalú megbeszélésre is sor került Gerry O’Dwyer úrral, az EAHM elnökével, 

valamint Willy Heuschen úrral, a szervezet főtitkárával. O’Dwyer úr elfogadta a 

Magyarországi Egészségügyi Napok 2016 rendezvényre szóló meghívást.  

 

A MEDICA + COMPAMED 19 kiállítási csarnokra terjedt ki. A szakmai 

látogatók száma az idén 130.000 (tavaly: 128.500) volt, a külföldi látogatók 

száma meghaladta az 50%-ot, akiknek 96%-a döntéshozatali kompetenciával 

rendelkezik.  

A kiállítást két német szövetségi miniszter tisztelte meg jelenlétével:  

Hermann Gröhe szövetségi egészségügyi miniszter rész vett a 38. Deutscher 

Krankenhaustag megnyitóján, majd a MEDICA ECON FORUM keretében 

ismertette a kórházi struktúrákról szóló új törvény sarkalatos elemeit.  

Prof. Dr. Johanna Wanka szövetségi kutatásügyi miniszter a MEDICA 

HEALTH IT FORUM megnyitóján vett részt, ahol bemutatta a szövetségi 

kormány egészségügyi informatikai koncepcióját. Álláspontja szerint az 

adatkezelés a kórházakban és a praxisokban anarchikus, az adatok összevonására, 

egységes kezelésére alkalmas IT-megoldások kifejlesztésére van szükség.  



Az információtechnológiai termékek és innovációk szemkápráztató látványshow-

ja mellett számos konferenciára, előadásra, prezentációra került sor: MEDICA 

CONNECTED HEALTHCARE FORUM (ill. ennek keretében: MEDICA App 

COMPETITION), MEDICA HEALTH IT FORUM, DiMiMED (katonai 

egészségügyi és katasztrófavédelmi konferencia) MEDICA MEDICINE + 

SPORTS CONFERENCE, MEDICA PHYSIO CONFERENCE, MEDICA 

EDUCATION CONFERENCE.  

Számtalan egészségügyi applikációkkal kombinált „hordozható eszköz” 

(„wearables“) és smartphone bemutatására került sor. A MEDICA 2015 egyik 

újdonsága az első tabletre és smartphone-ra telepített 22 csatornás EKG-rendszer. 

Nagy érdeklődésnek örvendett egy mobil eszköz, amely az emóciók mérésére 

szolgál az optimális stresszmenedzsment során, valamint egy frizbi-koronghoz 

hasonló mobil eszközre telepített applikáció, amely a matrac alá helyezve az 

alvás elemzését segíti.  

A „Wearable Technologies Show“ keretében bemutatott innovációk: intelligens 

szemüvegek és hallókészülékek, intelligens tapaszok, amelyek szenzorok 

segítségével folyamatosan rögzítik a testműködés adatait, de segítségükkel 

minimál-invazív eljárással akár gyógyszerek is bevihetők.  

A látogatók a sebészeti robotok, új képalkotó és képfúziós eljárások, 

gerontotechnológiák valóságos tobzódásának lehettek szemtanúi.  

 

A következő MEDICA + COMPAMED kiállításra 2016. november 14-17. 

között kerül sor Düsseldorf-ban.  
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