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Udana premiera z liczbą 1.900 odwiedzających: 
Specjalistyczne Targi MT-CONNECT oraz Kongres 
MedTech Summit nowymi przebojami MedTech na 
Południu 

 

Ponad 1.900 odwiedzających, 50 prelekcji podczas kongresu oraz 189 

wystawców z jedenastu krajów – to statystyka premierowej edycji 

połączonych MT-CONNECT i  MedTech Summit. Nowe 

międzynarodowe specjalistyczne targi dostawców i producentów 

techniki medycznej MT-CONNECT oraz międzynarodowy kongres 

techniki medycznej MedTech Summit miały jednak wiele więcej do 

zaoferowania. „Z sukcesem ożywiliśmy DNA innowacji i wymiany tej 

nowej imprezy na Południu Niemiec“, mówi jej dyrektor Alexander 

Stein. „Położyliśmy kamień węgielny pod platformę dla producentów, 

dostawców, badaczy, projektantów oraz użytkowników.“ 

 

24 procent wystawców przybyło na targi zza granicy, podobnie jak znaczna 

część odwiedzających: z 25 krajów, głównie europejskich. Jednym z 

dominujących tematów, zarówno po stronie wystawców jak i 

odwiedzających, była cyfryzacja w zakresie wspierania zabiegów 

operacyjnych przez roboty, elektronicznego planu medykacji - dostępnego 

od karetki pogotowia po lekarza w placówce oraz połączenia w sieć całej 

technicznej aparatury medycznej w klinice. Wystawcy zaprezentowali 

ponadto nieco medycyny przyszłości w postaci implantów powlekanych 

nanocząstkami dla lepszej biokompatybilności a także metody 

przyspieszania gojenia się ran za pomocą zimnej plazmy. Wielu 

wystawców przywiozło na targi komponenty hardware’ów i software’ów, 

systemy elektroniczne oraz mikrotechnologie. „Skupiamy się na zdobytych 

doświadczeniach i informacjach uzyskanych w trakcie licznych rozmów z 

wystawcami i odwiedzającymi. Cel mamy jeden – doskonalić wspólny 

format MT-CONNECT i MedTech Summit w ramach ścisłej współpracy i 

wymiany z branżą“, mówi Alexander Stein. 
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Technika medyczna na kursie wzrostu 

Udany start MT-CONNECT dowodzi, iż branża jest na kursie stabilnego 

wzrostu. Hans-Peter Bursig, Prezes ZVEI-Zrzeszenia Techniki 

Elektromedycznej, przedstawił na MT-CONNECT aktualne dane rynkowe 

dla techniki elektromedycznej: „ZVEI zakłada dla Niemiec około 

pięcioprocentowe wzrosty w roku bieżącym i przyszłym“. Wyższy wzrost, 

bo na poziomie siedmiu procent w 2017 i osiem procent w 2018 prognozuje 

ZVEI dla Ameryki i Azji. H.P. Bursig podkreślił znaczenie MT-CONNECT 

jako nieodzownego eventu dla branży: „Platformy dla dyskusji o tym, w jaki 

sposób zaimplementować cyfryzację do ochrony zdrowia, coraz bardziej 

zyskują na znaczeniu.“ 

 

Messe-Forum i partnering 

Zagadnienia tworzenia sieci i wymiany były także przedmiotem bardzo 

nowatorskich wydarzeń opatrzonych tytułami ‘Partnering Event’ i ‘Messe-

Forum’. Pierwsze z nich zgromadziło wystawców, odwiedzających i 

uczestników kongresu na w sumie 489 rozmowach, uprzednio 

zainicjowanych za pośrednictwem platformy online. Złożony z wykładów, 

krótkich prezentacji i dyskusji specjalistyczny program Messe-Forum w 

ramach MT-CONNECT przyczynił się do popularyzacji wiedzy 

zaprezentowanej przez ekspertów. Obok krótkich wystąpień wystawców 

także startupy zaprezentowały swoje koncepcje targowej publiczności. 

 

Wyzwanie w postaci nowej regulacji: nowa MDR 

Równolegle do specjalistycznych targów  uczestnicy kongresu MedTech 

Summit toczyli dyskusje skupione wokół 16 aktualnych tematów, wśród 

których znalazła się zarówno cyfryzacja jak i e-health. Organizatorem 

MedTech Summit było bawarskie Ministerstwo Zdrowia a podmiotem 

wykonawczym spółka Bayern Innovativ GmbH. Koncepcyjnie i 

merytorycznie program kongresu powstał we współpracy z ideowym 

sponsorem Forum MedTech Pharma e.V.. Szczególną uwagę zwrócono na 

nową europejską regulację w zakresie dopuszczania wyrobów medycznych 

- Medical Device Regulation (MDR)-, która musi zostać zaimplementowana 

w niedługim czasie. „Europejskie rozporządzenie w sprawie wyrobów 

medycznych niesie ze sobą daleko idące skutki dla zdominowanego przez 
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średniej wielkości podmioty przemysłu techniki medycznej“, mówi dr 

Matthias Schier, Prezes Forum MedTechPharma. „Czas na implementację 

jest bardzo krótki, gdyż takie przestawienie oznacza dla przemysłu 

konieczność ogromnych nakładów. Intensywnie dyskutowaliśmy o tym, w 

jaki sposób implementacja nowej regulacji może się mimo wszystko 

powieść.“ 

 

Kierunki polityczne na MedTech.Dialog.Bayern  

W dniu 22 czerwca w ramach imprezy inaugurującej MT-CONNECT rząd 

bawarski powołał do życia MedTech.Dialog.Bayern. Przedstawiciele 

polityki, gospodarki, świadczeniodawcy i instytucje finansujące omawiali 

przyszłe szanse i wyzwania. W dialogu tym uczestniczy zarówno bawarskie 

Ministerstwo Gospodarki jak i Ministerstwo Zdrowia. Rezultatem mają być 

konkretne założenia rozwiązań i wsparcie dla polityki. W tym celu zawiązały 

się cztery grupy ekspertów, które w najbliższych miesiącach opracują 

zalecenia wykonawcze do regulacji oraz cyfryzacji. Zostaną one 

zaprezentowane na MT-CONNECT i MedTech Summit w roku 2018. 

 

Co trzeba wiedzieć o MT-CONNECT i MedTech Summit 

MT-CONNECT to międzynarodowe specjalistyczne targi dla sektora 

dostawców i producentów techniki medycznej. MT-CONNECT jako 

platforma branży promuje wiedzę ekspertów ze wszystkich obszarów 

techniki medycznej, od technologii i produkcji po finansowanie, 

wprowadzanie na rynek i regulatory affairs [sprawy regulacyjne]. Spotykają 

się tu poddostawcy, wytwórcy i usługodawcy ale także instytuty naukowo-

badawcze z branży techniki medycznej, aby wymienić się profesjonalną 

wiedzą. Równolegle i po sąsiedzku do MT-CONNECT odbywa się 

międzynarodowy kongres MedTech Summit. Od wielu już lat głównymi 

punktami programu kongresowego są najnowsze osiągnięcia w 

dziedzinach takich jak: Medical Technologies, Diagnostics, Digitization i 

Mobile Health. Obok treści stricte technologicznych kongres silnie 

akcentuje obszary Innovation Management i Regulatory Affairs. Sponsorem 

ideowym targów MT-CONNECT i kongresu MedTech Summit jest forum 

MedTech Pharma e.V., największa sieć branży ochrony zdrowia w 

Niemczech i Europie. Kolejna edycja MT-CONNECT i MedTech Summit 

odbędzie się w dniach 11. i 12. kwietnia 2018 roku. 
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Informacje na temat MedTech Summit dostępne są na stronie: 
www.medtech-pharma.de 


