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A német tulajdonú B. Braun vállalatcsoportot 1839-es alapítása óta a világ egyik 
vezető egészségügyi vállalkozásaként tartják számon. A multinacionális méretű 
családi vállalkozás 50 országban több mint 44 ezer munkatársat foglalkoztatva 
kínálja termékeit és szolgáltatásait az egészségügyi ellátórendszer valamennyi 
területén.

A cégcsoport Magyarországon 1991 óta van jelen. A B. Braun érdekeltsége alá tar-
tozó vállalatok tevékenységi köre között megtalálható mind az orvosieszköz-gyár-
tás és –forgalmazás, az orvosiszoftver-fejlesztés, egy országos dia lízishálózat mű-
ködtetése, amely 2500 krónikus vesebetegnek nyújt életben tartó dialíziskezelést, 
mind pedig a vendéglátás, a mezőgazdaság és a turisztikai szolgáltatás. A cég-
csoport hazánkban közel 2000 munkatárs számára biztosít stabil munkahelyet, és 
további 1000 magyar munkahely megtartása, valamint jelentős és értékteremtő 
társadalmi felelősségvállalás kapcsolódik sikeres tevékenységéhez. 

Húszéves hazai fennállása óta a B. Braun nevéhez több mint 200 millió euró ér-
tékű magyarországi befektetés fűződik – a vállalat 2010-es forgalma meghaladta 
a 25 milliárd forintot. 

A B. Braun orvosi eszközöket gyártó gyöngyösi gyáregysége a 2011 júniusá-
ban megkezdett, közel 4 milliárd forint összértékű beruházásnak köszönhetően 
2013-ra kétszeresére bővül, ezzel 100 új munkahelyet teremtve a régióban.

B. Braun | 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 
Tel.: +36 (1) 346-9700 | Fax: +36 (1) 438-4900 | www.bbraun.hu | www.bbraun-avitum.hu

A Siemens új, minden eddigi rekordot megdöntő CT-je – egyesíti a világ
legrövidebb vizsgálati idejét a lehető legalacsonyabb sugárdózissal.

Ez az első alkalom, hogy a mellkas kevesebb mint egy másodperc alatt, a szív pedig már a másodperc negyedrésze alatt 
szkennelhető. Miközben feltárja a legkomplexebb érrendszert, a sugárdózis sokkal alacsonyabb mint a konvencionális eszközök
esetében, pl. a szív vizsgálatánál az éves természetes sugárdózis alatt marad. A forradalmian új technológiának köszönhetően
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So etwas gibt es auch in Ungarn: Das moderne 

Einbettzimmer eines Komitatskrankenhauses 
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Das ungarische Gesundheitsversorgungssystem macht – parallel zu 
der Wirtschaftskrise, die Ungarn und ganz Europa betrifft – bedeu-
tende Änderungen durch. Das ungarische Gesundheitswesen ist 
2011 an einen Punkt gelangt, dass zwecks langfristiger Nachhaltigkeit 
schnelle und strukturelle Änderungen nötig werden. Die allgemeinen 
Wirtschaftsprobleme Ungarns eröffnen die Möglichkeit Änderungen 
vorzunehmen, die man zwei-drei Jahre früher, unter stabileren Bedin-
gungen bzw. in einem westeuropäischen Marktumfeld nicht hätte 
durchführen können. Heute aber stellen sie, im Interesse der Nach-
haltigkeit, eine unerlässliche Notwendigkeit dar. Deshalb lohnt es 
sich die Umgebung der ungarischen Gesundheitsindustrie zu studie-
ren, deren kontinuierliche Veränderung kennenzulernen und auch als 
Marktakteur in Ungarn vertreten zu sein.

2013 naht
Das Gesundheitswesen steht überall auf der Welt – so auch in Ungarn – 
unter dem Zwang zur Änderung und Wandlung, denn die Ressourcen rei-
chen für die Aufrechterhaltung des Systems nicht aus. Eine grundlegende 
Änderung, die das Gesundheitsversorgungssystem der 27 Unionsländer 
betrifft, besteht darin, dass alle Länder der Europäischen Union ab 2013 
in eine Wettbewerbssituation gelangen: Die in diesem Gebiet wohnende 

Die Krise als Chance?

Die fortlaufende Änderung des ungarischen Gesundheitswesens – deren 
aktuelle Erfolge und Misserfolge – können für das Gesundheitswesen der 
mitteleuropäischen Länder richtungsweisend sein und eine Chance für Akteure 
der Gesundheitsindustrie darstellen, die wirksame Lösungen bieten.

Bevölkerung kann sich dann dort heilen lassen, wo sie will, sie muss nur 
die Differenz erstatten, die sich zwischen dem örtlichen Erstattungsent-
gelt und dem Erstattungsbetrag der Krankenversicherung ergibt.

Laut den Volkswirtschaftlern für Gesundheitswesen wird es Strö-
mung in zwei Richtungen geben: Bei einem Land, das sich nicht auf den 
Wettbewerb innerhalb der Union vorbereitet, werden sich dessen wohl-
habende Bürger im Ausland behandeln lassen, somit sinken die Res-
sourcen, die auf das Gesundheitsversorgungssystem des Landes entfal-
len – die schon so nicht ausreichen – noch weiter. Wenn die Versorgung 
jedoch wettbewerbsfähig wird, können Länder, die kostenwirksamere 
und hochwertige Gesundheitsdienstleistung anbieten, Patienten aus 
der Union empfangen und so kann diese Einrichtung, das Versorgungs-
system und das ganze Land an Einnahmen gelangen.

Die Bedeutung dieser Änderung haben auch die Spitzeneinrich-
tungen erkannt, die innerhalb des ungarischen Versorgungssystems 
tätig sind. Dieser Tatsache ist es zu verdanken, dass an mehreren Orten 
des Landes bedeutende Entwicklungen realisiert worden sind – in ent-
scheidendem Maße aus Unionsmitteln. So z.B. im Budapester Uzso-
ki utcai Kórház (Krankenhaus in der Uzsoki Straße), im Bajcsy Kórház 
(Bajcsy-Krankenhaus), im Szent Imre Kórház (St.-Heinrich-Krankenhaus), 
im Magyar Honvédség Honvédkórháza (Militärkrankenhaus der Unga-

Von  Péter Zöldi

rischen Armee), im kecskeméti Megyei Kórház (Komitatskrankenhaus 
Kecskemét) das in der Nähe des Mercedes-Werks betrieben wird, in dem 
aus Österreich schnell erreichbaren Erzsébet Kórház (Elisabeth-Kranken-
haus) in Sopron und im Petz Aladár Kórház (Aladár-Petz-Krankenhaus) 
in Győr, im Kaposi Mór Kórház (Mór-Kaposi-Krankenhaus) in Kaposvár 
sowie an der Debreceni Egyetem (Universität Debrecen). Diese Einrich-
tungen haben Entwicklungen realisiert, durch die sie ab 2013, auf dem 
europäischen Gesundheitsmarkt mit den entsprechenden Infrastruktur-
Voraussetzungen den Wettbewerb aufnehmen können.

Schlusslicht bei Gesundheitswesen-Kennzahlen 
Ungarn trottet laut den OECD-Daten sowie im Vergleich mit den Län-
dern von Visegrád (V4-Staaten: Ungarn, Tschechien, Polen, Slowakei), 
bei den Kennzahlen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen 
am Ende der Liste. Bei den Volksgesundheitsdaten, den Erkrankungs- 
und Sterbezahlen, ist Ungarn der Nachzügler von Europa und auf einem 
ähnlichen Platz befindet sich das Land auch im Hinblick auf die Ressour-
cen und den Entwicklungsstand des Gesundheitssystems. Das größte 
Problem der ungarischen Gesellschaft ist das Durchschnittsalter, das in 
Europa zu den niedrigsten gehört (Männer 68,7 Jahre, Frauen: 77,2 Jah-
re) bzw. die Zahl der gesund verbrachten Jahre (Männer: 54,7 Jahre, Frau-
en: 58,3 Jahre). Im Bereich der Herz-Kreislaufsystem- sowie Tumorerkran-

kungen steht Ungarn, unter den EU-27-Ländern am Ende der Liste. In der 
Rangfolge, die von der OECD 2007 erstellt wurde, liegen nur die Türkei, 
Mexiko und Polen unter dem ungarischen Wert für auf Pro-Kopf entfal-
lende Gesundheitswesen-Ausgaben mit 1388 USD/Person. In den ande-
ren Ländern der Region liegt dieser Wert um 10 – 15 % höher, während 
er in Deutschland 3588 USD erreicht. In ähnlicher Situation befindet sich 
Ungarn auch, wenn man es mit den Ländern der Region vergleicht. Die 
Slowakei und Tschechien wendeten, im Jahr 2007, 6,9 – 7,0 Prozent ihres 
BIP für staatliche Gesundheitswesen-Ausgaben auf, Polen 4,0 Prozent 
davon, Ungarn aber hat, am Ende der Liste, insgesamt 3,9 % für die Unter-
haltung des staatlichen Gesundheitswesens bezahlt. Laut den aktuellsten 
Daten, von 2010, belief sich dieser Betrag auf 757,6 Milliarden HUF, das 
heißt Ungarn hat, laut dem aktuellen Kurs, 2,5 Milliarden Euro im staatli-
chen Gesundheitswesen ausgegeben.

Interessanter aber ist die ebenfalls von der OECD stammende Statis-
tik, die innerhalb der gesamten Gesundheitswesen-Ausgaben, auch den 
Anteil der Privatausgaben anzeigt. Demnach hat sich dieser im Vergleich 

zu 1995 verdoppelt, er gelangte in die Nähe der 30 %, ähnlich wie in 
Polen und der Slowakei, aber im Gegensatz zu Tschechien, wo auch heu-
te noch der Anteil an Privatausgaben 15 % ausmacht. Zum Vergleich: In 
Deutschland beläuft sich der Anteil an Privatausgaben des Gesundheits-
wesens auf 25 %, in den Vereinigten Staaten erreicht er 55 %.

Insgesamt kann gesagt werden, dass wegen der spürbaren Gren-
zen der staatlichen Ausgaben, im Gesundheitswesen der Region und in 
Ungarn ein bedeutendes Potential im Bereich der Privatfinanzierungsaus-
gaben existiert, was außer den Investitionen mit Unionsfinanzierung, in 
bedeutendem Maße zur Entwicklung der Gesundheitsversorgung und 
zur Verbesserung der Volksgesundheitskennzahlen beitragen kann.

Reformansätze
Die Geschichte des ungarischen Gesundheitswesens verzeichnet seit 
der politischen Wende eine Reihe von Reformen, aber grundlegend 
handelt sie von einem unverändert funktionierenden System. Die 
Nachhaltigkeit des Versorgungssystems ist erstmals 2004 und dann 
2007 in Gefahr geraten. 2004 hat die von der Europäischen Union 
akzeptierte Steigerung des Staatshaushaltsdefizits der Steigerung von 
Gesundheitswesen-Ausgaben eine Grenze gesetzt. Damals hat man 
es mit einer Rationalisierung einiger Einrichtungen und mit der Finan-
zierungsmethodik versucht, mit der die maximale Leistung der Patien-

tenversorgungseinrichtungen ein-
geschränkt wird.

Die Probleme bei der Unter-
haltbarkeit des Systems haben sich 
auch innerhalb von drei Jahren 
nicht grundlegend geändert, des-

halb hat man 2007 versucht – mit recht dynamischen, aber nach keinem 
Konsens suchenden Reformmaßnahmen, mit einer drastischen Senkung 
der aktiven Krankenhausbettenzahl, mit der Schließung einiger Einrich-
tungen bzw. mit der Realisierung einer funktionellen Privatisierung gan-
zer Krankenhäuser – das System umzugestalten. Das Fehlen des Kon-
sens, die verhältnismäßig neutrale Wirtschaftsumgebung und die auto-
matisch immer mit der Umgestaltung von Gesundheitswesenssystemen 
einhergehende Unorganisiertheit, hat nicht nur die Reform hinwegge-
fegt, sondern in großem Maße zu dem Wahlmisserfolg der damaligen 
Regierungskoalition beigetragen.

Die Regierung, die auch für neue, umfassende Entscheidungen Voll-
macht erhielt, hat 2010 mit der Planung der Umgestaltung des Gesund-
heitsversorgungssystems begonnen, während sie dazu gezwungen war, 
wegen der knappen Ressourcen, in zahlreichen Bereichen eine Schock-
therapie anzuwenden. Innerhalb eines Jahres hat sich – in Form des 
Semmelweis-Plans – das Regierungsprogramm abgezeichnet, das auf 
die Erneuerung und Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung abzielt.

Seit der Wende gab es eine reihe von reformen im Gesundheits-
wesen, aber grundlegend funktioniert das System unverändert.
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Semmelweis-Plan
Das Programm der Regierung, das sich auf strukturelle Umgestaltung 
bezieht, organisiert das Versorgungssystem in neuartige Bereiche und 
Regionen. Das zentrale Motto des Plans lautet: Steigerung der Wirksam-
keit, mit einer für die Patienten funktionierenden Patientenlenkung, mit 
der Landeszentralisierung von Dienstleistern, was im Hinblick auf das 
Eigentum, bei den Krankenhäusern und Facharztambulanzen, mit Ver-
staatlichung einhergeht. Während der Vorbereitung des Semmelweis-
Plans hat sich jedoch das Wirtschaftsumfeld Ungarns in bedeutendem 
Maße verschlechtert. Heute besteht das Ziel nicht mehr nur in Wirksam-
keitssteigerung, sondern stehen durch das Starrer-Werden der Etatgren-
zen die Nachhaltigkeit und Funktionsfähigkeit des Systems auf dem Spiel.

Den Vorstellungen nach wird die qualitative Gesundheitsversorgung 
um die Universitäten und die großen Komitatskrankenhäuser herum, in 
fünf Versorgungsregionen der Provinz und in drei nahe der Hauptstadt lie-
genden Versorgungsregionen organisiert. Es wird ein staatliches Gesund-
heitsorganisationsmanagement aufgestellt, das für die Leitung der Ein-
richtungen des staatlichen Gesundheitswesens verantwortlich sein wird. 
Ab Januar gelangen alle Komitats- und Hauptstädtischen Krankenhäu-
ser in staatlichen Besitz, im ersten Halbjahr 2012 werden die sich in städ-
tischem Eigentum befindlichen Krankenhäuser und Fachambulanzen 
auch staatlich unterhalten. Die Betonung der Versorgung verschiebt sich 

auf die Grundversorgung und die Versorgung von ambulanten Patienten, 
aber die gut funktionierenden Krankenhäuser werden gestärkt. Auch bei 
der Verteilung der Mittel spielen neue Prinzipien eine Rolle.

Die große Frage besteht jedoch darin, ob für die Umgestaltung die 
Mittel vorhanden sein werden. Laut den Regierungsberechnungen 
existieren im Gesundheitsversorgungssystem bedeutende Reserven, 
z.B. können, nur mit gruppenweise erfolgenden öffentlichen Beschaf-
fungen, 10 – 20 Milliarden Forint eingespart werden. Die frei werdenden 
Mittel werden für die Bereiche des Gesundheitswesens, in denen Res-
sourcenmangel besteht – speziell für die Regulierung des Lohns von 
Mitarbeitern des Gesundheitswesens verwendet.

Die Lage des ungarischen Gesundheitswesens und der Gesundheits-
wesen-Lieferanten wird auch durch die Tatsache erträglich gemacht, 
dass in den folgenden zwei Jahren Unions- und staatliche Mittel in 
Höhe von 60 – 70 Milliarden Forint, für die Infrastrukturentwicklung 
mobilisiert werden können und auch momentan laufen Investitionen in 
der Größenordnung von 100 Milliarden Forint, durch Nutzung von För-
derungen der Europäischen Union.

Reformchancen
Als Ergebnis der geschilderten Veränderungen wird auch die mit dem 
Versorgungssystem des ungarischen Gesundheitswesens verknüpfte 
Gesundheitsindustrie in den nächsten Monaten aus den Angeln geho-
ben und strebt dann mit den neuen, wirksameren Methoden ihr Über-
leben und die Entwicklung an. In diesem Umfeld besteht eindeutig der 
Bedarf für alle Zulieferunternehmen des Gesundheitswesens darin, dass 
sie Lösungen aufzeigen sollen, die so kostenwirksam wie möglich sind. 
Deshalb erscheint es wahrscheinlich, dass auf dem Markt des unga-
rischen Gesundheitswesens, typischerweise über die örtlichen Vertrei-
ber, neue Produkte und Dienstleistungen aufkommen, die diese Wirk-
samkeitskriterien erfüllen.

Die neuen Marktmöglichkeiten werden in dem neuen Umfeld eine 
Chance für Lieferanten sein, die bisher nicht auf dem ungarischen Markt 
vertreten waren, die aber Möglichkeiten anzubieten haben, mit denen 
man in der Therapiewirksamkeit oder Versorgungsqualität bedeutende 
Änderungen erreichen kann.

Die im Versorgungssystem des staatlichen Gesundheitswesens zu 
erwartenden Entwicklungen basieren in entscheidendem Maße auf 
Mitteln, die aus der Europäischen Union kommen. Mit der Realisierung 
des zentralen Eigentums können aus anderen Bereichen keine bedeu-
tenden Entwicklungsmittel erwartet werden. Die Finanzierung des 
staatlichen Gesundheitswesens ist ebenfalls in feste Schranken verwie-
sen, also kann man auch in diesem Bereich in erster Linie wirksamkeits-
verbessernde Lösungen an die Krankenhaus- und Fachambulanz-Kun-
den verkaufen. Die Prozesse zeigen eindeutig, dass die private Gesund-

heitsversorgung Raum gewinnen wird – sowohl auf der Seite der Inan-
spruchnehmenden als auch auf der Ärzte-/ Dienstleister-Seite. Deshalb 
können in erster Linie die internationalen Unternehmen bzw. diejeni-
gen unserer ungarischen Partner mit der Entwicklung ihres Marktes 
rechnen, die in der Lage sind, ihren dazu geneigten staatlichen und pri-
vaten Gesundheitswesen-Kunden solche besseren, billigeren oder wirk-
sameren Lösungen anzubieten.

Deutsche Firmen in Ungarn 
Die geographische Nähe, die deutsche Orientierung der ungarischen 
medizinischen Wissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert und die ent-
wickelte Produktpalette der deutschen Gesundheitsindustrie-Unter-
nehmen haben nach der politischen Wende dazu geführt, dass die 
Anzahl der Gesundheitsindustrie-Unternehmen, die sich in deutschem 
Besitz befinden, in Ungarn in großem Maße gestiegen ist und die Prä-
senz zeigenden Firmen mit deutschen Wurzeln haben sich eine stabile, 
in gewissen Fällen dominante Marktposition erkämpft.

Siemens, mit seiner Zentrale in München, ist schon seit den 1980er 
Jahren ein bestimmender Akteur des ungarischen Gesundheitswe-
sens. Diese Firma hat mit der Entwicklung der bildgebenden Diagnostik 
immer Anlagen nach Ungarn geliefert, die dem aktuellen Spitzenniveau 
entsprachen, ganz gleich ob die Rede vom Computertomographen, 
von der MR-Anlage oder dem PET/CT-Gerät ist. Siemens ist bis heute 
der bestimmende Diagnostiklieferant für das ungarische Gesundheits-
wesen obwohl für den ungarischen Markt eine immer intensivere Wett-
bewerbslage charakteristisch ist.

Ähnlich bedeutende Erfolge hat Fresenius, mit Zentrale in Bad Hom-
burg erreicht. Diese Firma liefert seit den achtziger Jahren Dialyse-
anlagen nach Ungarn. Sie hat Anfang der 1990er Jahre in Ungarn das 
Modell ihres Dialysezentrums und Dialysenetzes aufgebaut. Das Unter-
nehmen betreibt heute schon mehr als 2800 Dialysestationen – darun-
ter 23 ungarische Zentren – auf fünf Kontinenten der Welt und gilt als 
der größte Dialyse-Dienstleister Ungarns.

Im Bereich Dialyse-Versorgung ist die Firma B. Braun Avitum, mit 
Zentrale in Melsungen, der europäische und ungarische Konkurrent 
von Fresenius. Diese Firma betreibt in Ungarn 18 Dialysezentren, führt 
aber außerdem mit ihren mehr als 30 000 Produkten auch bedeutende 
Gesundheitswesen-Handelstätigkeit durch bzw. hat ein Werk nach 
Ungarn verlegt und erweitert dieses momentan, das mit einer Kapazität 
von 100 Millionen Stück, spezielle Einwegprodukte herstellt.

Außer ihnen trifft man in Ungarn auf unzählige Unternehmen, mit 
deutschen Wurzeln, die im ungarischen Gesundheitswesen bedeutende 
Erfolge erreicht haben. Zum Beispiel die Arzneimittelfirma Bayer, mit Zen-
trale in Leverkusen oder die Firma Biotest, mit Sitz in Dreieich. Letztere ist 
ein Spezialist für immunologische und hämatologische Produkte.

Wenn man die Leiter der über deutsche Wurzeln verfügenden Firmen 
befragt, wird die Wertgemeinsamkeit eindeutig: Sie liefern schon heute 
solche Spitzenlösungen an das ungarische Gesundheitswesen, mit denen 
man bei größeren Betriebsmaßen auf kostenwirksame Weise Qualitäts-
dienstleistung bieten kann – das steht in vollem Maße mit dem Ziel im 
Einklang, das vom Semmelweis-Plan im Zusammenhang mit der Umge-
staltung des ungarischen Gesundheitswesens formuliert wurde.

Technologische Erwartungen
Das ungarische Gesundheitswesen hat 2012 – 2013 bedeutende 
Veränderungen zu erwarten. Das Ziel besteht in der Entwicklung 
eines nachhaltigen Gesundheitsversorgungssystems, das nur durch 
die Strukturumgestaltung in der Anfangsphase der Reform, durch 
gemeinsame Beschaffung und durch die von der Zentralisierung 
geschaffenen Einsparungsmöglichkeiten realisiert werden kann. Die 
Leiter des ungarischen Gesundheitswesens haben mit der Entschei-
dung, dass die Versorgung ab Anfang 2012 zentral gelenkt wird, einen 
Weg abgesteckt, der auch schon kurzfristig nach Systemen verlangt, 
die so komplex wie möglich und miteinander integriert sind und es 
werden Geräte benötigt, die über lange Zeit qualitative Lösung bie-
ten und man braucht fachliche Unterstützung für die Versorgung im 
Landesmaßstab. Die deutschen Firmen, die im ungarischen Gesund-
heitswesen seit der politischen Wende Erfolge erzielen, haben ihren 
Wettbewerbsvorteil genau an diesen Begriffen festgemacht – so sind 
die Faktoren für ihr Auftreten mit noch wirksameren und noch kom-
plexeren Gesundheitswesen-Lösungen gegeben.  ❙

Neues Gebäude des Krankenhauses Kaposvár 

Ein CT von Siemens, (hier im Krankenhaus Hódmezôvásárhely),

der weltweit mehr als 7000 Mal verkauft worden ist
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Die neueste von Siemens installierte CT-Anlage in Ungarn hat ihren 
Betrieb im November in der Erzsébet-Spital in Hódmezővásárhely auf-
genommen. „Dieses Siemens SOMATOM Emotion 16-Zeiler-CT-Anlage 
gehört zu den weltweit beliebtesten Anlagen ihrer Art, da wir über sieben 
Tausend Exemplare in den vergangenen Jahren verkauft haben. Die hoch-
moderne Multifunktionsanlage stellte uns fachlich vor eine große Heraus-
forderung, und die Arbeitsmoral des Teams wurde dadurch noch weiter 
gesteigert, dass die mitgelieferte syngo.via IT-Anlage zahlreiche Rekons-
truktionsmöglichkeiten in sich trägt“ – beschrieb Árpád Kallai, Generaldi-
rektor des Krankenhauses die Gründe für die Anschaffung der Anlage.

Siemens pflegt seit den 1980-er Jahren aktive Kontakte zum unga-
rischen Gesundheitswesen, und dank dessen lief zur Wendezeit der über-
wiegende Teil der in Ungarn in Betrieb befindlichen diagnostischen Groß-
anlagen, der Computertomographen und MR-Anlagen von den Ferti-
gungslinien des Unternehmens in Deutschland vom Band. Die dyna-
mische Entwicklung der bildgebenden Diagnostik im letzten Jahrzehnt ist 
auch in Ungarn greifbar, da in den Komitatskliniken, landesweiten Einrich-
tungen und Universitäten von den digitalen Röntgengeräten mit Direkt-
darstellung über Computertomographen mit doppelter Strahlenquelle, 
MR-Anlagen mit Feldstärken von bis zu 3 Tesla bis zu PET/CT-Anlagen die 
weltweit verfügbare modernste Technologie zur Verfügung steht.

Der Bedarf für Spitzentechnik ist vorhanden
– Leider waren die Bewegungen und Möglichkeiten des Marktes im ver-
gangenen Jahr recht eingeschränkt, und wir sind gerade deshalb stolz 
darauf, dass unser Unternehmen bei den EU-finanzierten Projekten für 
Fachpraxen der Kleinregionen sehr gut abgeschnitten hat – erzählt Dr. 

Csaba Szokodi, Leiter des Bereichs für Medizintechnik bei der Landesge-
sellschaft von Siemens. – In den vergangenen anderthalb Jahren konn-
ten wir zwanzig Fachpraxen mit digitalen Röntgensystemen Siemens 
AXIOM Luminos dRF mit direkter Bildgebung liefern. Diese Geräte tra-
gen im hohen Maße zur Verbesserung der Patientenversorgung in den 
Fachpraxen der Kleinregionen bei, erhöhen erheblich die Effektivität der 
medizinischen Heilungsarbeit und schaffen die Einsatzmöglichkeiten 
für die Teleradiologie. Darüber hinaus haben wir im vergangenen Jahr 
im Diagnosezentrum von Pécs/Fünfkirchen eine Vollkörper-MR-Anlage 
mit einer Feldstärke von 1,5 Tesla des Typs Siemens MAGNETOM Avan-
to in Betrieb gesetzt, für das Landesinstitut für Nervenheilkunde eine 
128-Zeiler-CT-Anlage Siemens SOMATOM Definition AS+ geliefert und 
auch im Diagnosezentrum von Euromedic in Győr/Raab die Installation 
einer ebenfalls 128-Zeiler-CT-Anlage von Siemens installiert. In diesem 
Frühjahr haben wir an der Universität von Kaposvár neben der umfas-
senden Sanierung einer MR-Anlage mit einer Feldstärke von 1,5 Tesla 
die weltweit modernste CT-Anlage mit dem Siemens SOMATOM Defi-
nition Flash mit doppelter Strahlenquelle in Betrieb gesetzt. Damit sind 
heute bereits an sechs Standorten in Ungarn Siemens CT-Anlagen mit 
64-  oder mehr Zeilen in Betrieb – beschrieb Dr. Csaba Szokodi die Mög-
lichkeiten am ungarischen Markt.

Siemens hat jedoch nicht nur im staatlichen ungarischen Gesund-
heitswesen gute Positionen ausgebaut, sondern ist auch stabiler Partner 
der durch private Investoren betriebenen Zentren für bildgebende Dia-
gnostik. János Gyarmati, Managerdirektor der HUNIKO Kft., die in der Kli-
nik von Kistarcsa die diagnostische Versorgung gewährleistet: „Unsere 
neu angeschaffte Siemens MR-Anlage ist universal zur Durchführung von 
MR-Untersuchungen in der Neuroradiologie, Kardiologie, Angiologie, des 
Bewegungsapparates, des Bauchraums, der Perfusion, Diffusion und der 
Mammografie geeignet. Ein besonders Merkmal der Anlage ist, dass ein 
anatomischer Bereich von bis zu 205 cm Länge untersucht werden kann, 
sowie hat auch der Untersuchungstisch eine erhöhte Tragfähigkeit von 
bis zu 250 kg, was wegen des allmählich zur Volkskrankheit werdenden 
Übergewichts wichtig ist. Die Untersuchung von Patienten mit Klaustro-
phobie wird mit einem Spiegelsystem im Augenbereich unterstützt, und 
es stehen uns auch Geräte zur Verfügung, um Patienten im schlechten 
Zustand oder Kinder in Narkose untersuchen zu können.“

Kosteneffizienz steht im Fokus
Anlagen der neuesten Technologie sind für das ungarische Gesund-
heitswesen nicht nur deshalb wichtig, weil mit den modernen Anla-
gen effektiver, schneller, in höherer Auflösung und im größeren Rah-
men untersucht werden kann, als mit früheren Anlagen. Bei den Inves-
titionen sind auch wirtschaftliche Gründe greifbar, denn durch die 
modernere Technologie, den Service während der Garantie, sowie der 

Spitzentechnologie wird auch 
in Ungarn benötigt
Die Medizintechniksparte von Siemens ist seit über drei Jahrzehnten maßgeblicher Partner 
des Gesundheitswesens in Ungarn. Der Marktpräsenz des Unternehmens ist auch im 
hohen Maße geschuldet, dass das ungarische Gesundheitswesen in der Lage war, mit der 
immer schnelleren Entwicklung der bildgebenden Diagnostik Schritt zu halten.

übergreifenden Serviceverträge steht den ungarischen Kliniken eine 
auch langfristig zufriedenstellende betriebssichere Technologie zur Ver-
fügung. Die neue Technologie macht auch möglich, dass die neues-
te Softwareentwicklung in der CT- und MR-Diagnostik auch Einzug in 
ungarische Kliniken hält. 

Moderne bildgebende Diagnostik trägt auch im hohen Maße zur 
Erhöhung der Effizienz des Versorgungssystems bei. Zum Beispiel macht 
die in Kaposvár in Betrieb gesetzte Definition Flash CT-Anlage die CT-
Untersuchung am Herzen möglich, sodass sich die Kardiologen in weni-
gen Minuten und ohne einen operativen Eingriff ein Bild über den 

genauen Zustand des Herzens und der Herzkranzgefäße bilden können. 
Diese Untersuchung, die landesweit noch an einem Dutzend Standor-
ten verfügbar ist, macht die vielfach teureren Katheteruntersuchungen 
überflüssig und stellt zudem ein geringeres Risiko für die untersuchten 
Patienten dar. Der Unterschied in der Wirklichkeit in Amerika, West-
europa und Ungarn besteht lediglich darin, dass in den Vereinigten 
Staaten eine große Klinik gleich fünf der genannten Super-CT-Anlage 
kauft, in Deutschland die meisten großen Kliniken eine solche Anlage 
haben, und dass es in Ungarn eine Einrichtung gibt, in der diese Spit-
zentechnik zu finden ist.  ❙

Eines der wesentlichsten Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft in 
Ungarn ist das baden-württembergische Familienunternehmen B. Braun, 
das in Ungarn mit medizinischen Produkten handelt, ein Dialysenetz-
werk, einen Standort für Softwareentwicklung und ein Herstellerwerk 
von medizinischen Geräten für den Einmalgebrauch betreibt. Das Fami-
lienunternehmen im multinationalen Maßstab beschäftigt über 44 tau-
send Mitarbeiter in 50 Ländern und bietet Produkte und Dienstleistun-
gen für sämtliche Bereiche des medizinischen Versorgungssystems an. 
Obwohl die Produkte des Unternehmens B. Braun aus Melsungen über 
80 Jahre auch in Ungarn bekannt sind, wurde die eigenständige Toch-
tergesellschaft im Februar 1991 gegründet. Die Unternehmensgruppe 
bietet heute stabile Arbeitsplätze für knapp 2000 Mitarbeiter in Ungarn, 
und die Erhaltung weiterer 1000 Arbeitsplätze, sowie ein umfangreiches 
und wertschöpfendes soziales Engagement ist mit ihrer erfolgreichen 
Tätigkeit verbunden. Das durch das Unternehmen betriebene Dialyse-
netzwerk mit 18 Zentren versorgt 40% der auf diese Behandlung ange-
wiesenen Patienten Ungarns.

Produktion: auf halbem Wege zwischen 
Deutschland und Fernost
Das Werk in Gyöngyös, dessen Produkte in über 50 Ländern weltweit 
eingesetzt werden, bietet stabile Arbeitsplätze für 650 Arbeitnehmer. 
Im Werk werden jährlich über 50 Millionen medizinische Geräte für den 
Einmalgebrauch, sowie im Einzelauftrag auch Geräte der höchsten Qua-
litätsklasse für spezielle medizinische Therapien produziert. Diese wer-
den zu 99% in Westeuropa und auf dem Weltmarkt eingesetzt.

– Bei der Herstellung von medizinischen Geräten für den Einmal-
gebrauch geht es eindeutig um Kosten und Flexibilität – erklärt Péter 
Horn, Generaldirektor der B. Braun-Gruppe in Ungarn. 

– In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, unseren Produkti-
onsstandort Gyöngyös so zu positionieren, dass sie die Produktion von 
B. Braun in Deutschland und Fernost ergänzt. Die westeuropäische Pro-
duktion ist durch höhere Löhne und eine hochgradige Automatisierung 
gekennzeichnet, und in Fernost sind die Löhne niedriger, und die Ferti-

gung erfolgt dort mit der Hand. Die Position des Werkes in Ungarn konnte 
zwischen diesen beiden gefunden werden. Einerseits können wir wegen 
der hochgradigen Automatisierung in großen Mengen produzieren, ande-
rerseits aber durch die manuelle Montage können wir die Bedarfe wesent-
lich genauer abdecken und das Produktsortiment flexibel anpassen. Darü-
ber hinaus konnten wir im Werk Gyöngyös die Fertigungskompetenz von 
Produkten etablieren, die bei sehr speziellen Behandlungen eingesetzt 
werden. Bei diesen Produkten sind Verfügbarkeit, Flexibilität und schnel-
le Reaktionszeiten ein sehr wichtiger Wert auf dem europäischen Markt. 
Gyöngyös und Ungarn sind auch in dieser Hinsicht optimale Standorte, 
daher verdoppeln wir auch die Kapazität auf 100 Millionen Stück im Jahr.

Dialyse: Qualität im Mittelpunkt
Das Netzwerk der B. Braun Avitum Hungary Zrt. versorgt 2500 unga-
rische Nierenpatienten in 18 Dialysezentren Ungarns. – Die langfristig 

Über tausend Fäden verbunden
Ungarn bietet neben dem Handel mit hochwertigen Medizinprodukten und der 
Dialyseleistung auch den richtigen Standort für ein Herstellerwerk für Medizinprodukte. 
WiU-Spezial untersuchte, welche Erfolge die in Melsungen ansässige B. Braun-
Gruppe in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Ungarn erzielt hat.

Neue MR in Kistarcsa

Perspektivische Darstellung des Werkes Gyöngyös, erweitert auf die Herstellung 

von 100 Millionen medizinischen Produkten für den Einmalgebrauch
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beste Lösung ist die Transplantation für chronisch Nierenkranke, sowohl 
was das Überleben, wie auch die Lebensqualität betrifft – weiht uns Dr. 
László Gergely, wissenschaftlicher Leiter von B. Braun Avitum Ungarn in 
die Details ein. – Transplantation und Dialyse sind einander ergänzende 
Methoden, um die Nierenfunktion zu ersetzen, da lediglich 15-20% der 
Dialysepatienten für eine Nierentransplantation geeignet sind. Die qua-
litativ hochwertige Dialyse ist auch für sie wichtig, aber für 80 bis 85% 
der Nierenpatienten ist die anspruchsvolle Dialyse die einzige Lösung, 
um ihre Lebensqualität zu erhalten.

Die Erfahrungen der B. Braun Avitum Hungary Zrt. besagen, dass 
nicht nur in den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems, son-
dern auch in seine Nutzung – einschließlich der kontinuierlichen Mes-
sungen und der Nachverfolgung – und in die Berichtspflichten große 
Energien investiert werden müssen, da ein Qualitätssystem nur so 
erfolgreich werden kann. Grundlegendes Merkmal der Qualität ist, 
dass es sie nicht umsonst gibt und nicht nur Geld kostet. Sämtliche 
Beteiligte müssen große Energien einsetzen, um hochwertige Qua-
lität zu erreichen und zu erhalten. Es ist besser, einzusehen, dass es 
nicht reicht, eine schöne Klinik aufzubauen und neue Geräte für sie 
zu kaufen, denn allein dadurch wird keine qualitativ hochwertige Ver-
sorgung sichergestellt. Man darf niemals den wichtigsten Wert ver-
gessen: die qualifizierten, engagierten und gewissenhaften Men-
schen, die man achten soll. In Qualität muss investiert werden, und 
wenn dafür nichts geopfert wird, wird auch die medizinische Versor-
gung nicht hochwertig. Die Umsetzung der Qualitätsgrundsätze wird 
bei Avitum durch zahlreiche Preise und Ehrungen für Qualität greifbar: 

der EFQM-Preis für Engagement und Exzellenz, sowie die europäische 
Vier-Sterne-„Anerkennung für Exzellenz“, sowie der diesjährige IIASA-
Shiba-preis sind nur drei der für die kontinuierliche Entwicklung und 
Ergebnisse im Qualitätswesen erhaltenen Ehrungen. Der Umsetzung 
dieser Philosophie in Ungarn ist es geschuldet, dass die Software für 
die Dialysegeräte von B. Braun auch von ungarischen Ingenieuren in 
der Budapester Zentrale entwickelt werden.

Schlüsselthema Bildung und Qualifizierung
Die Unternehmensgruppe betreibt im zweiten Obergeschoss des Dia-
lysezentrums seit 2007 die Aesculap-Akademie, die sich in Fachkrei-
sen des Gesundheitswesens einen großen Namen gemacht hat. Einen 
großen Schwerpunkt bildet hier die wissenschaftliche Weiterbildung, 
und hier finden auch zahlreiche Veranstaltungen des medizinischen 
Bereichs statt, sowie wurde die Aesculap-Akademie auch im Rahmen 
der Veranstaltungen für Entscheidungsträger und Führungskräfte des 
Gesundheitswesens beliebt und anerkannt. Es finden hier sogar auch 
international als einzigartig geltenden Fachveranstaltungen statt, die 
zur fachlichen Weiterbildung mittelosteuropäischer Ärzte beitragen.

Die B. Braun-Gruppe hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
über tausende von Fäden in Ungarn in die Gesellschaft und in das 
Gesundheitswesen integriert. Dem ist es zu verdanken, dass die Pati-
enten des Dialysenetzwerks des Unternehmens, etliche tausend Arten 
von Produkten von B. Braun zur Heilung einsetzende ungarischen Ärzte, 
sowie die Mitarbeiter des Unternehmens auch trotz bestehender wirt-
schaftlicher Probleme mit einer stabilen Zukunft rechnen können.  ❙

Die gemeinsame Geschichte der in Bad Homburg ansässigen Fresenius 
Medical Care und Ungarn geht auf das Jahr 1980 zurück, als die inoffi-
zielle Repräsentanz mit einem einzigen Mitarbeiter im damals sozialisti-
schen Ungarn eröffnet wurde. Das Unternehmen hat in den ersten Jah-
ren eine begrenzte Anzahl von Dialysegeräten verkauft, und der erste 
Durchbruch trat 1986 ein, als die Komitatsspital von Kecskemét vier Dia-
lysegeräte als Geschenk aus Deutschland erhalten hat. Nach der Wende 
hat sich auch die Komitatsspital von Miskolc für Fresenius entschieden 
und 18 neue Dialyseanlagen erworben.

Mehrstufige Entwicklung
Bis 1993 wurde das Unternehmen über die österreichische Tochterge-
sellschaft in Ungarn vertreten, bis die ungarische Repräsentanz von Fre-
senius eingerichtet wurde. Die Unternehmenstätigkeit wurde ein Jahr 
später voll entfaltet, als landesweit Ausschreibungen über die langfristi-
ge Vermietung der Dialysestationen der Kliniken ausgelobt wurden.

Das weltweit erste durch das Unternehmen selbst betriebene Dia-
lysezentrum Fresenius Medical Care wurde im Januar 1995 im wes-

tungarischen Sopron/Ödenburg eröffnet, und ein halbes Jahr später 
hat Fresenius erstmalig in der Unternehmensgeschichte im nordun-
garischen Esztergom ein Dialysezentrum als eine auf der grünen Wie-
se realisierte Investition übergeben. Ein Jahr später betrieb das Unter-
nehmen bereits 12 Dialysezentren und im Oktober 2001 das 20. Zen-
trum in der Stadt Szikszó eröffnet. Heute betreibt die ungarische Toch-
tergesellschaft von Fresenius Medical Care insgesamt 23 Dialysezent-
ren in 19 Städten Ungarns und gewährleistet als größter Marktteil-
nehmer des Dialysemarktes in Ungarn knapp 2800 Nierenkranken die 
lebenserhaltende Dialysebehandlung.

International eingebettet
Fresenius Medical Care hat sein Netzwerk an selbst betriebenen Dialy-
sezentren in Ungarn ins Leben gerufen, das heute bereits auf allen fünf 
Kontinenten in über hundert Ländern vertreten ist. In den 2800 Dialy-
sestationen werden durch jährlich 32 Millionen Behandlungen mehr 
als 200 tausend Patienten versorgt. „Die Fresenius-Gruppe engagiert 
sich weltweit für die hochwertige Dialyse, daher arbeiten wir auch in 

340 tausend Dialysebehandlungen im Jahr
Das Unternehmen Fresenius Medical Care, das seit 1980 in Ungarn vertreten ist, hat im 
Januar 1995 sein erstes Dialysezentrum eröffnet. Heute werden bereits in 23 Dialysezentren 
2800 ungarische Nierenpatienten von über 750 Mitarbeitern versorgt.

Ungarn mit den modernsten Verfahren und Technologien. Neben der 
Perfektion der Therapietechnik ist uns von grundsätzlicher Bedeutung, 
die Verhältnisse – so weit wie möglich – auf höchstmögliches Niveau zu 
bringen und neben dem hohen technologischen Standard eine hoch 
entwickelte Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die am meisten von 
unseren Patienten, aber auch von unseren Krankenschwestern und 
Ärzten honoriert wird“ – erzählt Attila Berkes, Geschäftsführer von Frese-
nius Medical Care in Ungarn.

Erfolge und Fragezeichen
Laut Attila Berkes ist die Dialysearbeit mit riesiger Verantwortung verbun-
den, wobei ein zufriedener Patient das wichtigste Ergebnis ist. Nach jahr-
zehntelanger Erfahrung verbessert die kontinuierliche Erfüllung der inter-
nationalen Qualitätsanforderungen und die ständige Weiterentwicklung 
der Qualität der Dialyseversorgung im System des „Balanced Scorecard“ 
die Lebenserwartung der knapp 2800 Patienten im hohen Maße. „Auch 
diesem Grund ist zu verdanken, dass wir Patienten haben, die bereits 
3500 Dialysebehandlungen hinter sich haben, und der älteste Dialysepa-
tient unseres ungarischen Netzwerks hat sogar den 100.-sten Geburtstag 
gefeiert – weihte uns der Geschäftsführer in weitere Details ein.

Der Bedarf für den weiteren Ausbau der Tätigkeit wäre zwar vorhan-
den, da die Zahl der schwer nierenkranken Patienten jährlich um 5 bis 
6% steigt, jedoch wird der Aufbau einer kaufmännisch langfristig nach-
haltigen Versorgung durch die Finanzierung in Ungarn erschwert, die 
zu den niedrigsten in Europa gehört. Daher konzentriert sich das Unter-

nehmen – zwei Jahre nach Übergabe des neuesten Dialysezentrums in 
des Péterfy-Krankenhauses in Budapest – derzeit auf die weitere Erhö-
hung des Dienstleistungsstandards in den bestehenden Zentren und 
auf die Ausweitung der gesellschaftlichen Auswirkungen der Tätigkeit.

Für die Menschen
Fresenius Medical Care hat sich mit seiner Tätigkeit so tief in das Gesund-
heitswesen Ungarns integriert, dass sie sich dieses Jahr auch verpflichtet 
sah, ein landesweites Präventions- und Informationsprogramm über Nie-
renkrankheiten ins Leben zu rufen. Gemeinsam mit den beiden anderen 
in Ungarn aktiven Dialyseversorgern, dem ebenfalls in deutscher Hand 
befindlichen B. Braun Avitum und der schwedischen Diaverum hat Fre-
senius Medical Care Ungarn – unter Einbeziehung der Fach- und der 
Patientenverbände – das Nationale Nierenprogramm ins Leben gerufen.

Durch dieses Programm sollen möglichst breite Schichten der 
Bevölkerung, jedoch vor Allem die am meisten gefährdeten 5 bis 600 
tausend Menschen darüber informiert werden, womit eine Nierener-
krankung verbunden ist und wie sie vorgebeugt werden kann. Das 
erste Jahr wird erfolgreich abgeschlossen: die Auslöser von Nieren-
krankheit sind im breiten Kreis wohl bekannt geworden, und bei den 
Risikofaktoren wird in der ungarischen Gesellschaft neben dem Blut-
hochdruck und Diabetes immer häufiger das Risiko einer Nierener-
krankung angesprochen. Das ist auch dem Umstand zu verdanken, 
dass die Dialyseversorger „Achte auf deine Nieren!“ als Leitsatz ihres 
Aufklärungsvorhabens gewählt haben.  ❙

Das neueste Dialysezentrum von Fresenius in der Péterfy-Spital

Dialyseversorgung in Ungarn
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Die Welt der Medizintechnologien ist faszinierend. Kardiologische 
Implantate bringen schwache Herzen wieder in Rhythmus. Die Endo-
prothetik bringt kranke Gelenke zum schmerzfreien Bewegen. Künstli-
che Linsen und die refraktive Chirurgie bringen kranke Augen zum Seh-
en. Moderne Implantate und Geräte bringen taube Ohren zum Hören. 
Neue MedTech-Verfahren und -Produkte verbessern die Lebensquali-
tät, ja sie retten und erhalten oftmals Leben. Medizintechnische Pro-
dukte umfassen eine große Bandbreite von medizintechnischen Pro-
dukten und Verfahren, Geräte für Diagnostik, Chirurgie und Intensiv-
medizin über Implantate bis hin zu Verbandmitteln oder OP-Materi-
al. Sowohl als Hersteller als auch als Abnehmer für solche Produkte 
gehört Deutschland weltweit zu den führenden Nationen. 

Wirtschaftsmotor Gesundheit
Rund 280 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr für die Gesund-
heitsversorgung in Deutschland ausgegeben – mehr als in jedem 
anderen Land Europas. Nur in den USA und in Japan investieren Bür-
ger und Staat noch mehr in die Gesundheit. Und mit einer zunehmend 
älter werdenden, zugleich aber kaufkräftigen Bevölkerung wird der 
Bedarf an Produkten und Leistungen der medizinischen Versorgung 
in Deutschland auch zukünftig weiter steigen. Schon jetzt machen die 
Gesundheitsausgaben fast 12 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus 
– für die Wirtschaft des Landes ist der Medizinsektor damit sogar noch 
wichtiger als z.B. seine weltweit bekannte Autoindustrie. 

Das widerspiegelt sich auch in den Beschäftigungszahlen: Die 
Gesundheitswirtschaft ist mit derzeit 5,4 Millionen Beschäftigten 
der größte Arbeitgeber Deutschlands, fast jeder siebte Arbeitneh-
mer verdient sein Geld mit Arbeit im oder für das Gesundheitswe-
sen. Schließlich sind Gesundheitsgüter auch ein wesentlicher – und 
wachsender – Bestandteil der deutschen Ausfuhren. Allein 2010 wur-

Gesundheitswirtschaft 
Deutschland

Zum Vergleich: in der Chemieindustrie beträgt dieser Anteil nur 5 Pro-
zent, in der verarbeitenden Industrie insgesamt 3,8 Prozent. Die For-
schungsintensität zahlt sich aus: fast ein Drittel des Gesamtumsatzes 
mit Medizintechnik machen die Firmen mit innovativen Produkten, 
die weniger als drei Jahre alt sind, schätzt der Branchenverband Spec-
taris. Ein weiterer Beleg für die Innovationskraft der Branche ist auch 
die hohe Zahl der angemeldeten Patente: Nach Angaben des Euro-
päischen Patentamtes in München entfällt jede zehnte Patentanmel-
dung in Deutschland auf die Medizintechnik, danach folgen erst die 
elektronische Nachrichtentechnik und die EDV.

Die Innovationskraft schlägt sich auch in den wirtschaftlichen Ergebnis-
sen nieder. Die Medizintechnikindustrie beschäftigt in Deutschland insge-
samt über 170.000 Menschen. Im Jahr 2010 verbuchten die Unternehmen 
einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro – zwei Drittel davon gingen ins 

Ausland. Damit ist der Medizintechnik-Sektor ebenso exportorientiert wie 
z.B. der deutsche Maschinenbau. Weltweit liefern deutsche Firmen damit 
rund ein Siebtel aller Medizintechnik-Exporte und liegen damit nach den 
USA (ca. 30 Prozent) auf Rang 2.  Deutschland ist aber nicht nur als Herstel-
ler, sondern auch als Absatzmarkt für Medizintechnologie ein „global play-
er“. Mit einem Marktvolumen von 23 Mrd. Euro belegt es nach den USA 
(90 Mrd.) und Japan (25 Mrd.) weltweit Platz 3, nirgendwo sonst in Europa 
wird soviel Medizintechnik nachgefragt wie in Deutschland. .  

Zukunftsfelder
Doch deutsche Firmen liefern nicht nur hochwertige „Hardware“ für die 
Medizin. Immer größer wird die Nachfrage nach modernster Computer-
technik, vernetzten Kommunikationssystemen und effizienten Manage-
mentlösungen für das Gesundheitswesen. Chirurgen erhalten Unter-
stützung durch computerassistierte Navigation. Medizintechnik und 
IT wachsen zusammen. Ohne sie sind Konzepte wie eHealth und Tele-
medizin, die auf der umfassenden Digitalisierung der medizinischen 
Dienstleistungen basieren, nicht mehr vorstellbar. 

Deutschland ist in zweierlei Hinsicht ein attraktiver 
Standort für Unternehmen, die im Bereich Gesundheit 
unterwegs sind. Als bevölkerungsreichstes Land 
Europas ist es ein lukrativer Markt für Produkte und 
Leistungen der medizinischen Versorgung, und als große 
Volkswirtschaft mit einer innovativen Industrie bietet es 
modernste Technik, Verfahren und Lösungen für Ärzte, 
Kliniken und Forschungseinrichtungen weltweit. 

den Medizintechnik, Arzneimittel und andere medizinische Güter im 
Wert von fast 70 Mrd. Euro exportiert – rund 20 Mrd. Euro mehr, als 
Deutschland importierte.  

Innovationstreiber  Medizintechnologien
Neben der eigentlichen medizinischen Versorgung sind es vor allem 
Industriezweige wie die Medizintechnik, die Biotechnologie oder die 
pharmazeutische Industrie, die eine große wirtschaftliche Bedeutung 
haben. Also jene Facharbeiter, Ingenieure, Chemiker, Physiker oder 
Mathematiker in der Industrie oder bei Dienstleistungsunternehmen, 
die Produkte und Verfahren, Software oder Arzneimittel für das Gesund-
heitswesen entwickeln und herstellen.

Für Deutschland ist dabei neben der pharmazeutischen Industrie vor 
allem die Medizintechnik von herausragender Bedeutung – und zwar 
nicht nur im Hinblick auf die reinen Produktions- und Beschäftigungs-
zahlen. Die Unternehmen der Medizintechnik sind überdurchschnittlich 
innovativ und haben dadurch positive Effekte auch auf andere Branchen. 

Den Unternehmen der Branche kommen dabei in Deutschland 
mehrere Standortvorteile zugute. Zum einen die schiere Größe des 
Binnenmarktes, die für die Wirtschaftlichkeit von F+E-Projekten deut-
lich verbessert. Ebenfalls förderlich ist die Nähe zu den führenden 
Maschinen- und Packmittelherstellern. Und schließlich lassen sich kli-
nische Forschungen in Deutschland deutlich kostengünstiger rea-
lisieren: hier kostet es durchschnittlich rund 8 bis 10 Millionen Euro, 
eine neue Idee aus der Medizintechnik zur Marktreife zu bringen – in 
den USA sind es rund 80 Millionen Dollar. Forschung und Entwick-
lung ist für die Medizintechnik-Branche überlebenswichtig. Jeder sie-
bente Mitarbeiter der Branche ist im Bereich Forschung und Entwick-
lung (FuE) tätig – Tendenz steigend. Rund 10 Prozent ihres Umsatzes 
geben die Unternehmen jährlich für Forschung und Entwicklung aus. 

Auch Nanotechnologien sind auf dem Vormarsch - ebenso wie Biotech-
nologien. Beide eröffnen große Chancen für einen vielversprechende 

neuen Zweig der Medizin, die personalisierte Medizin. Sie ist derzeit eines 
der wichtigsten Wachstumsfelder der Life-Science-Branche. Präzise auf 
das Krankheitsbild abgestimmte Therapien sollen durch intensivere Dia-
gnose, häufig auf Molekularebene, ermöglicht werden. Neben den groß-
en Pharma-Konzernen tummeln sich in Deutschland viele kleine und 
mittlere Biotechfirmen, die von Diagnose-Tools bis zu IT-Lösungen neue 
Anwendungen entwickeln. In dem forschungsintensiven Segment hat 
sich vor allem der Biotech-Cluster m4 in München hervorgetan. (Lesen 
Sie mehr zum Life-Science-Standort Bayern auf Seite 16)

Kostendämpfung durch effizientes Gesundheitsmanagement 
Nicht erwähnt wurde bisher die wirtschaftliche Komponente nationaler 
Gesundheitssysteme. Weltweit suchen Regierungen mit Hochdruck nach 
Lösungen, um die Finanzierbarkeit guter medizinischer Versorgung dau-
erhaft zu sichern. Gerade deshalb besteht überall eine enorme Nachfra-
ge nach kompetentem Management im Gesundheitswesen, nach Vernet-
zung und nach der Bündelung von Angeboten. Gerade auch auf diesem 
Gebiet haben deutsche Anbieter viele Erfahrungen gesammelt und ste-
hen ausländischen Gesundheitssystemen bei ihren Anstrengungen zur 
Seite, Bürgern und Besuchern integrierte Betreuungs- und Versorgungs-
leistungen auf höchstem Niveau anzubieten. Von Vorteil ist dabei, dass 
diese Anbieter Module maßschneidern können, indem sie diese jeweils an 
den geografischen, sozialen und ökonomischen Bedürfnissen in urbanen 
oder ruralen Umgebungen ausrichtet – auch in Ungarn.   ❙

Quellen: GTAI, BVMed

Von  Dirk Wölfer

Deutschlands Gesundheitswirtschaft in Zahlen

�  mit 23 Mrd. Euro größter Markt Europas, knapp 1/3 des  
europäischen Marktes für Medizintechnik (2008) –  
der drittgrößte der Welt

�  Jahresproduktion in Höhe von 17,8 Mrd. Euro, Wachstum  
von 2,5% (2008) – 2/3 werden exportiert (11,5 Mrd. Euro),  
Anteil am Welthandel 14,6% (2008) 

�  mehr als 16.700 angemeldete Patente
�  mehr als 170.000 Mitarbeiter in über 11.000 Unternehmen 

(2008) Neben rund fünfzig multinationalen Konzernen  
besteht die deutsche Medizintechnikbranche aus einer  
Vielzahl kleiner und mittelgroßer Unternehmen.

Die deutsche Industrie für medizintechnik im Überblick:

Der Gesamtumsatz der produzierenden Medizintechnikunternehmen legte in Deutsch-
land nach Angaben der offiziellen Wirtschaftsstatistik im Jahr 2010 um 9,4 Prozent auf 
20,0 Milliarden Euro zu. Der Auslandsumsatz stieg 2010 um 12 Prozent auf insgesamt 
12,8 Milliarden Euro. Der Inlandsumsatz lag mit 7,2 Milliarden Euro 5 Prozent über 
dem Vorjahresergebnis. 

 2006 2007  2008  2009  2010 
Gesamtumsatz in Mrd. ¤  16,24  17,74  19,13  18.30  20,0 
Inlandsumsatz in Mrd. ¤  6,07  6,41  6,57  6,86  7,2 
Auslandsumsatz/Export in Mrd. ¤  10,18  11,34  12,56  11,43  12,8 
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Der Bedarf an Medizintechnik wird auf absehbare Zeit aus mehreren 
Gründen stetig anwachsen. Da ist zum einen die rasche Zunahme der 
Weltbevölkerung, vor allem in Asien und Amerika – erst vor wenigen 
Tagen wurde die Zahl von 7 Milliarden Erdenbürgern überschritten. 
Zugleich altert die Bevölkerung in den Industrieländern zunehmend 
– entsprechend höher wird der Bedarf an medizinischer Versorgung. 
Und schließlich trägt auch ein allgemein wachsendes Gesundheitsbe-
wusstsein und größerer Wohlstand zu mehr Nachfrage nach medizi-
nischen Leistungen bei.  

Moderne Medizintechnik genießt offenbar eine hohe Wertschätzung 
auch bei der Bevölkerung: Bei einer aktuellen Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Emnid im Auftrag des Industrieverbandes SPECTARIS 
gaben rund 80 Prozent der befragten Patienten an, dass sie unter gewis-
sen Umständen bereit wären, höhere Krankenkassenbeiträge für die 
durchgehende Behandlung mit modernster und innovativer Medizintech-
nik zu bezahlen. Ungeachtet des bestehenden Kostendrucks insbesonde-
re hinsichtlich des ersten (öffentlichen) Gesundheitsmarktes kann dem-
nach von einem unveränderten Interesse seitens medizinischer Anwen-
der und ihrer Patienten an fortschrittlichen Verfahren für Diagnostik und 
Therapie ausgegangen werden. Wir haben beispielhaft einige aktuelle, in 
Deutschland entwickelte oder geförderte Ergebnisse und Lösungen aus 
dem breiten Spektrum moderner Medizintechnologie zusammengestellt, 
die natürlich den Patienten zugutekommen, aber auch volkswirtschaft-
lich eine positive Wirkung entfalten. 

Kleiner, kompatibler, genauer
medizintechnologien der Zukunft 

Stützgerüste für Zellverbände durch spezielle Laser
Einen Ansatz für die Herstellung von Gewebe-Implantaten verfolgt das 
Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (ILT) in Aachen. Forschern des ILT 
und weiteren Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft ist es gelun-
gen, mit einem speziellen Laserverfahren biomimetische Hybridstruk-
turen zu erzeugen, die als Basis von Stütz- und Implantatstrukturen die-
nen können. Die Strukturen sind so naturgetreu wie möglich körperei-
genem Gewebe nachempfunden. So wurde für Biologen eine wichtige 
Voraussetzung dafür geschaffen, künftig Gewebeimplantate zu gene-

rieren, die eine Zellbesiedlung und ein Einwachsen optimal erfolgen 
lassen. Dazu haben die Wissenschaftler das Verfahren des Rapid Proto-
typing auf körpereigene Materialien übertragen. Sie kombinieren orga-
nische Substanzen mit Polymeren und erzeugen dreidimensionale 
Strukturen. Als Basis dienen gelöste Proteine und Polymere, die gezielt 
mit Laserlicht bestrahlt und durch photolytische Wirkungen vernetzt 
werden. Zum Einsatz kommen spezielle Laseranlagen, die mit ultra-
kurzen Laserpulsen Prozesse auslösen, die zu einer Polymerisierung 
im Volumen führen. „Wir können auf diese Weise Stützgerüste für Zell-
verbände mit einer Auflösung von etwa einem Mikrometer direkt aus 
gelösten Proteinen und Polymeren exakt nach unserem Bauplan erzeu-
gen“, betont Sascha Engelhardt, Projektleiter am ILT.  

Biomaterial im Körper
Biokompatible Materialien und auch die Nanotechnik gewinnen immer 
mehr an Bedeutung im Medizinbereich. Eine besonders gelungene Kom-
bination aus beiden Gebieten haben Materialwissenschaftler der Uni-
versität Jena entwickelt. Für ein Biomaterial im Körper ist entscheidend, 
dass es nicht abgestoßen wird und optimal funktioniert. Wichtig für die 
Akzeptanz ist dabei, wie sich körpereigene Proteine an Implantat-Ober-
flächen anlagern. Diese menschlichen Eiweiße schmieren darüber hin-
aus beispielsweise die natürlichen Knie- oder Hüftgelenke, indem sie auf 
dem Knorpel eine Proteinschicht bilden. Proteine werden aber auch in 
künstlichen Gelenken eingesetzt, um dort die Reibung und die dadurch 
entstehende Schädigung des Materials zu reduzieren. Bisher war jedoch 
weitgehend unbekannt, wie man am besten solche Proteine auf künst-
liche Materialien aufbringt und wie deren Oberfläche dafür am besten 
beschaffen sein muss. Ultra-hochmolekulares Polyethylen (UHMWPE) 
dient als Verschleißpartner in den künstlichen Gelenken, die meist aus 
metallischen oder keramischen Komponenten bestehen. Dr. Thomas F. 

Die Medizintechnikindustrie boomt, und wird auch langfristig überdurchschnittlich stark 
wachsen. Denn zum einen wächst der Bedarf weltweit, zum anderen ermöglichen neue 
Möglichkeiten der Wissenschaft und interdisziplinäre Anwendungen immer bessere Lösungen

Künstliche Haut für Transplantationen
Gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gewinnt 
beispielsweise die regenerative Medizin immer mehr an Bedeutung. Ein 
Ziel dabei ist die Schaffung künstlicher Haut für Transplantationen oder 
zum Testen von Kosmetika und Chemikalien. Sie wird derzeit manuell 
im Labormaßstab hergestellt, die Kultivierung dauert sechs Wochen. 
Sogar etablierten internationalen Unternehmen gelingt es nicht, mehr 
als 2.000 Hautstücke von je einem Quadratzentimeter Größe pro Monat 
zu produzieren. Vier Fraunhofer-Institute haben nun die erste voll auto-
matisierte sterile Anlage zu entwickelt, um Haut schneller und in grö-
ßeren Mengen zu erzeugen. „Uns ist es zum ersten Mal gelungen, eine 
durchgehende Prozesskette in einer einzigen Anlage zu realisieren 
– von der Zellextraktion über die Zellvermehrung bis hin zum dreidi-
mensionalen Gewebeaufbau“, erklärt Professorin Heike Walles, Abtei-
lungsleiterin Zellsysteme am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und 
Bioverfahrenstechnik (IGB) in Stuttgart. Die Fabrik soll monatlich etwa 
5.000 briefmarkengroße Hautmodelle züchten. „Unser großer Vorteil ist, 
dass wir sowohl einen dermalen und einen epidermalen Teil der Haut, 
also sowohl Unter- als auch Oberhaut,  nachbilden können“, so Walles. 
Doch das ist erst der Anfang: Die Technologie auf Basis von Stammzel-
len soll in den kommenden Jahren so weiter entwickelt werden, dass 
sich damit auch andere Gewebe wie z. B. Knorpel automatisch fertigen 
lassen. Auf lange Sicht haben die Forscher sogar das Ziel, Organe aus 
dem Labor zu ermöglichen.

Keller vom Lehrstuhl für Materialwissenschaft des Instituts für Material-
wissenschaft und Werkstofftechnologie (IMT) hat herausgefunden, dass 
sich Proteine, die selbst einige zehn Nanometer groß sind, bevorzugt an 
nanokristalline Lamellen des UHMWPE anlagern. „Die Fähigkeit des UHM-
WPE, durch eine Nanostrukturierung Proteine gerichtet anzuordnen, kann 
für die Reibeigenschaften in neuen Gelenken wichtig sein”, sagt Dr. Kel-
ler. Denn Gelenke, wie das Knie oder die Hüfte, werden durch das eige-
ne Körpergewicht oft einseitig belastet. „Und die Gelenke erzeugen wäh-
rend des Ganges eine zwar komplexe, aber im Wesentlichen unidirekti-

onale Verschleißspur”, erläutert der Wissenschaft-
ler. „Die neuen Erkenntnisse sollen am Lehrstuhl für 
Materialwissenschaft in Jena nun auch auf andere 
Implantatoberflächen mit Kontakt zur biologischen 
Umgebung, sogenannte „Biointerfaces”, übertra-
gen werden“, so Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Klaus D. 

Jandt. „Durch molekulares Design auf der Nanoskala wollen wir weitere 
biologische Funktionen optimieren.” Dabei denkt Jandt nicht nur daran, 
den Verschleiß künstlicher Gelenke zu minimieren, sondern auch an ein 
optimiertes Einwachsverhalten von Implantaten. 

Echt-Zeit-3D-Bilder über die Herzbewegung
Nanotechnologie in Form winziger magnetischer Partikel spielt auch eine 
Hauptrolle bei einem neuen Verfahren der medizinischen Bildgebung. 
Das so genannte Magnetic Particle Imaging (MPI) wurde von Philips ent-
wickelt und nutzt die magnetischen Eigenschaften von Eisenoxid-Nano-
partikeln, auch Tracer genannt. Die winzigen Magneten werden zur Bild-
gebung in die Blutbahn injiziert. Ein MPI-System erkennt diese räum-
lich und quantitativ und kann so ein dreidimensionales Bild ihrer loka-
len Konzentration auch im Verlauf von physiologischen Prozessen erstel-
len. Diese Art der Wiedergabe hat sich bereits in vorklinischen Untersu-
chungen bei der Aufnahme präziser Echtzeit-3D-Bilder von Blutfluss und 
Herzbewegung bewährt. Nun soll ein Konsortium mit Unterstützung 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und Gesamtmitteln 
von 20,3 Millionen Euro die Geräte- und Tracerforschung voranbringen. 
„Ein wichtiges Ziel besteht darin, die Partikel in Größe und Form zu ver-
bessern, weil die Qualität der Bilder auch davon abhängt. Zudem wollen 
wir die Ausbeute der ‘guten‘ Teilchen auf 30 bis 60 Prozent zu erhöhen“, 
erklärt Dr. Jörn Borgert, der für Philips den Forschungsverbund koordi-
niert. Vorteile der neuen Methode sind umfassendere und kürzere Unter-
suchungen mit verbesserter Aussagekraft ebenso wie der Verzicht auf 
Röntgenstrahlung oder radioaktive Materialien.  ❙

Biokompatible materialien und auch die nanotechnik 
gewinnen immer mehr an Bedeutung im medizinbereich.

Quellen: www.medica.de

Auch ein allgemein wachsendes 

Gesundheitsbewusstsein und größerer 

Wohlstand trägt zu mehr Nachfrage nach 

medizinischen Leistungen bei



16 01 | 2011 Wirtschaft in Ungarn Spezial

GeSUnDheItSWIrtSChaFt

17

GeSUnDheItSWIrtSChaFt

Wirtschaft in Ungarn Spezial 01 | 2011

Im Hochtechnologiebereich Medizintechnik ist Deutschland neben 
den USA weltweit führend. Das Herz der deutschen Medizintechnik-
branche schlägt in Bayern.

Hier  werden über 60 Prozent der elektromedizinischen Geräte und 
etwa 30 Prozent der gesamten medizintechnischen Produkte Deutsch-
lands hergestellt. Die Exportquote der bayerischen Medizintechnikin-
dustrie liegt bei ungefähr 70 Prozent.

Bayern profiliert sich aber auch über seine hochkarätige medizi-
nisch-klinische Infrastruktur. Der Standort verfügt über 400 zugelassene 
Akutkrankenhäuser, 341 Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 
und 53 hochprädikatisierte Heilbäder und Kurorte und damit über  ein 
hohes Leistungsspektrum in der Patientenversorgung, aber auch über 
attraktive Angebote im Bereich Wellness:

Im engeren Bereich der Medizintechnik sind etwa 250 überwiegend 
mittelständische Betriebe aktiv. Einige sind dabei mit ihrem Nischen-
produkt Weltmarktführer. Auf den Standort Bayern setzen aber auch 
Großkonzerne: Von den weltweit umsatzstärksten Medizintechnik- und 
Pharmafirmen ist eine große Zahl in Bayern zu Hause oder mit Unter-
nehmenszentralen und Niederlassungen vertreten – unter anderem die 

Global Player Siemens healthcare, Baxter, Fresenius Medical Care, Glax-
oSmithKline, Novartis Pharma, Roche und General Electric mit seinem 
Europäischen Forschungszentrum in Garching bei München.

Eine Schlüsselstellung im bayerischen Wachstumsmarkt Medizin-
technik nehmen die Spitzencluster ein. Zwei Forschungs-Konsortien 
im Freistaat entwickeln im Bereich „Life Sciences“ neue Ansätze. Diese 
beiden Cluster m4 in München und Medical Valley in Nürnberg waren 
im Januar 2010 die bayerischen Gewinner des „Spitzencluster-Wettbe-
werbs“ des deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF). Mit dieser Auszeichnung fließen den Clustern Forschungsgel-
dern im zweistelligen Millionenbereich zu.

Im Bereich „personalisierte Medizin“ wurde der Cluster m4 mit mehr 
als 100 Mitgliedern – darunter Münchens führende Forschungsinstitute 
und Biotech-Unternehmen – ins Leben gerufen. Die BioM Biotech Clus-
ter Development GmbH koordiniert den 38 Projekte umfassenden For-
schungsverbund.. 

Das alles kostet natürlich viel Geld. Insgesamt stehen 100 Millionen 
Euro zur Verfügung, 40 Mio. Euro aus dem Etat des Bundes-Wettbe-
werbs, der Rest aus Landesmitteln und von der Wirtschaft.

Vergleichbar viele Mittel fließen auch nach Nürnberg – als Aner-
kennung für den heimischen „Medical Valley EMN“ Cluster. Aktuell wer-
den im „Exzellenzzentrum für Medizintechnologie“ in über 40 Projekten 
medizintechnische Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die Prä-
vention, Diagnose, Therapie und Rehabilitation verschiedener Krank-
heitsbilder effizienter und effektiver machen sollen. Die Aktivitäten im 
Cluster und der Austausch zwischen den Akteuren werden vom Verein 
Medical Valley EMN koordiniert, der seinen Mitgliedern zudem mit zahl-
reichen Dienstleistungen zur Seite steht.

Die Europäische Metropolregion Nürnberg, zählt mit ihrer gesun-
den Mischung aus Weltunternehmen – allen voran Siemens Healthca-
re – und jungen Innovationsführern längst zu den besten europäischen 
Standorten für Medizintechnologie.   ❙

Global Player und Spitzencluster
Bayern ist im Wachstumsmarkt medizintechnik bestens positioniert

Die bayerische Gesundheitswirtschaft hat mit einem Jahresumsatz von 40 Milliarden Euro und 800.000 
Beschäftigten eine hohe ökonomische Bedeutung und ist einer der größten Arbeitgeber in Bayern. Ihr Stellenwert 
wird in den kommenden Jahren - darin sind sich alle Experten einig - weiter steigen. Die demographische 
Entwicklung, der medizinische Fortschritt und die zunehmende Bereitschaft der Bevölkerung, in ihre 
Gesundheit zu investieren, machen das Gesundheitswesen zu einem interessanten Zukunftsmarkt.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen zur Verfügung: 

Biom Biotech Cluster Development Gmbh • Frau Dr. Stephanie Wehnelt 

Am Klopferspitz 19a • D-82152 Martinsried • Tel.: +49-89-899679-29

Fax.: +49-89-899679-79 • E-Mail: wehnelt@bio-m.org

medical Valley emn e.V. • Herr Jörg Trinkwalter • Henkestraße 91

D-91052 Erlangen • Tel.: +49-9131-5302863 • Fax: +49-9131-9704921

E-Mail: team@medical-valley-emn.de

Mit der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft fördert das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) die deutsche Gesund-
heitswirtschaft dabei, ihre starke Stellung auf dem Weltmarkt für 
gesundheitswirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen zu sichern 
und weiter auszubauen.

Die Exportinitiative bietet Unternehmen vielfältige, konkrete Maßnah-
men, um erfolgreich neue Auslandsmärkte zu erschließen, neue Koo-
perationen einzugehen und neue Investitionsmöglichkeiten zu entde-
cken. Die Maßnahmen sind speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mit-
telständischer Unternehmen in Deutschland abgestimmt. 

Was bietet die exportinitiative 
Gesundheitswirtschaft?
Kompetente Marktinformationen 
Auf der Internetseite der Exportinitiative sind  Berichte, aktuelle Markt-
studien zu relevanten Zielmärkten und Informationen zu Ausschrei-
bungen, Projekten und Fördermöglichkeiten bereitgestellt.

Auf Informationsveranstaltungen in Deutschland informieren Exper-
ten aus dem Zielland über die Märkte vor Ort: Wie ist die aktuelle Situ-
ation, welche Trends zeichnen sich ab? Welche Chancen bestehen? Wie 
sind die Handelsbedingungen, welche technischen Voraussetzungen 
und Verfahren müssen beachtet werden?

Unternehmerreisen zur Markterkundung 
Unternehmerreisen in die Zielländer bieten eine hervorragende Mög-
lichkeit, schwierige oder neue Märkte aus erster Hand, direkt vor Ort 
kennenzulernen. Die Reisen bieten Gelegenheit, mit lokalen Playern – 
Kunden, Partnern, Behörden, Analysten – zu sprechen und sofort kon-
krete Geschäftsmöglichkeiten zu sondieren. 

Einkäufer- und Multiplikatorenreisen 
Die Exportinitiative bringt im Rahmen solcher Reisen Einkäufer und Mul-
tiplikatoren aus dem Zielmarkt direkt zu den Anbietern nach Deutsch-
land. Teilnehmer sind ausländische Unternehmen, Entscheidungsträ-
ger aus Wirtschaft und Politik, die sich über deutsche Technologien 
und Know-How informieren und Referenzobjekte besuchen. Deutsche 
Unternehmen können somit Kontakte zu Partnern knüpfen, die bereits 
ein starkes grundsätzliches Interesse zeigen.

Präsenz auf Messen und Kongressen 
Im Rahmen von Messen und Kongressen werden durch die Exportiniti-
ative zahlreiche Fachveranstaltungen durchgeführt, die deutschen Her-
stellern zu mehr Sichtbarkeit bei potentiellen Kunden verhelfen.

Hilfe bei der internationalen Vermarktung  
Die Exportinitiative propagiert weltweit die Dachmarke „Health made 
in Germany“ – und flankiert damit die individuellen Anstrengungen der 
deutschen Anbieter bei der Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleis-
tungen im Ausland.

Welche allgemeinen 
Förderinstrumente gibt es?
Das BMWi unterstützt exportierende Unternehmen auch mit zahl-
reichen branchenübergreifender Angeboten. 

Investitionsgarantien
� Die Euler Hermes Kreditversicherungs-AG eröffnet deutschen Expor-

teuren mit staatlichen Exportkreditgarantien, so genannten Her-
mesdeckungen, den Zugang zu risikoreichen Märkten und stärkt sie 
dadurch im internationalen Wettbewerb.

Gesundheitsmarkt Ungarn – 
Chancen für deutsche Firmen

Der Gesundheitsmarkt in Ungarn bietet aufgrund seiner Größe, seiner Vielschichtigkeit und seines 
Entwicklungspotentials  gute Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Firmen. Die Bundesregierung unterstützt sie 
dabei mit der „Exportinitiative Gesundheitswirtschaft“. In Ungarn wird die Initiative von der DUIHK umgesetzt.

Mehr Informationen: www.duihk.hu 
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Weitere Informationen

Ilona Balogh • Stellv. Geschäftsführerin, Bereichsleiterin Marktberatung

Tel.: +36-1-345-7631 • E-Mail: balogh@ahkungarn.hu

A Magyarországot és teljes Európát sújtó gazdasági válsággal párhu-
zamosan jelentős változásokon megy keresztül a magyar egészségügyi 
ellátórendszer. A magyar egészségügy 2011-ben jutott arra az állapotra, 
hogy a hosszú távú fenntarthatóság érdekében gyors és strukturált vál-
tozást igényel. Magyarország általános gazdasági problémái olyan válto-
zások előtt nyitnak lehetőséget, amelyet két-három évvel korábban, sta-
bilabb körülmények között, illetve nyugat-európai piaci környezetben 
nem lehetett volna véghez vinni, ma viszont a fenntarthatóság érdeké-
ben nélkülözhetetlen szükségszerűség. Ezért érdemes tanulmányozni a 
magyar egészségipari környezetet, megismerni folyamatos változását és 
piaci szereplőként is jelen lenni Magyarországon.

Közeledik 2013
Az egészségügy a világon mindenütt, így itthon is a változás, változta-
tás kényszere alatt áll, hiszen az erőforrások nem elegendőek a rend-
szer fenntartásához. A 27 uniós ország egészségügyi ellátórendszerét 
alapvetően érintő változás, hogy 2013-tól az Európai Unió összes orszá-
ga versenyhelyzetbe kerül: a rezidens lakosság ott gyógyíttathatja majd 
magát, ahol akarja, csupán a helyi térítési díj és az egészségbiztosító térí-
tése közötti különbözetet kell majd állnia.

Az egészségügyi közgazdászok szerint az áramlás kétirányú lesz: 
amelyik ország nem készül fel az unión belüli versenyre, annak jómódú 
polgárai külföldön fogják gyógykezeltetni magukat, így az ország egész-

ségügyi ellátórendszerére jutó, amúgy sem elegendő források még 
tovább csökkennek. Ha viszont versenyképessé válik az ellátás, a költ-
séghatékonyabb, minőségi egészségügyi szolgáltatást nyújtó országok 
fogadhatnak uniós betegeket, így bevételhez juthat az intézmény, az 
ellátórendszer és az egész ország. E változás jelentőségét a magyar ellá-
tórendszerben működő csúcsintézmények is észlelték. Ennek köszön-
hető, hogy az országban több helyen jelentős fejlesztés valósult meg, 
döntő mértékben uniós forrásból. Ilyen például a budapesti Uzsoki utcai 
Kórház, a Bajcsy Kórház, a Szent Imre Kórház, a Magyar Honvédség Hon-
védkórháza, a kecskeméti Mercedes-gyárhoz közel működő megyei kór-
ház, az Ausztriából gyorsan elérhető soproni Erzsébet Kórház és győri 
Petz Aladár Kórház, a kaposvári Kaposi Mór Kórház, valamint a Debrece-
ni Egyetem. Ezek az intézmények olyan fejlesztéseket valósítottak meg, 
amelyek eredményeként az európai egészségügy piacán 2013-tól meg-
felelő infrastrukturális erőforrásokkal vehetik fel a versenyt.

Egészségügyi mutatókban sereghajtó
Magyarország mind az OECD adatai szerint, mind a visegrádi országok-
kal (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) összehasonlítva az egész-
ségüggyel kapcsolatos mutatókban a lista végén kullog. A népegész-
ségügyi adatokban, megbetegedési és halálozási mutatókban Európa 
sereghajtója Magyarország, és hasonló pozícióban található az egész-
ségügyi rendszer forrásait és fejlettségét tekintve.

Válságból lehetôség?
A magyar egészségügy folyamatos változása – aktuális sikerei és kudarcai – 
irányt mutathat a közép-európai országok egészségügye számára, és lehetôséget 
teremthet a hatékony megoldásokat nyújtó egészségipari szereplôknek.

Die DUIHK als Teil des weltweiten Netzwerkes der deutschen Aus-
landshandelskammern unterstützt deutsche wie ungarische Unter-
nehmen und Organisationen bei ihren internationalen Geschäftsvor-
haben mit individuell zugeschnittenen Dienstleistungen – auch in der 
Gesundheitswirtschaft. 

� Marktinformationen, Markterkundungsreisen: Die DUIHK ana-
lysiert das Marktpotential für Produkte und Leistungen im Bereich 
Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik und fasst die Ergeb-
nisse in Form einer Marktübersicht zusammen. Alternativ können die 
Marktchancen durch persönliche Gespräche mit Fachexperten ein-
geschätzt werden.

 Fokus Gesundheitswirtschaft: Die DUIHK bietet Studienreisen 
und Weiterbildungsprogramme nach bzw. in Deutschland zu ausge-
wählten Themen der Gesundheitsbranche an, z.B. zum Thema Kran-
kenhausmanagement. 

� Geschäftspartnervermittlung: Mit individuellen Lösungen leistet 
die DUIHK Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Geschäfts-
partner für den Absatz, die Beschaffung oder die Produktion in 
beiden Ländern.

� Standortsuche und Standortberatung: Unternehmen, die in 
Ungarn oder in Deutschland investieren wollen, bietet die DUIHK ein 
komplettes Dienstleistungspaket für den Start im jeweiligen Land an.

� Messeservices: Die DUIHK begleitet Unternehmen auf Messen 
in Ungarn und Deutschland und berät Aussteller über einen wirk-
samen Messeauftritt.

 Fokus Gesundheitswirtschaft: Die Messe MEDICA in Düssel-
dorf ist die weltweit größte Messe der Gesundheitswirtschaft, die 
DUIHK unterstützt Aussteller wie Besucher dabei, die Messe für 
erfolgreiche Geschäftsanbahnungen zu nutzen.

� Firmenpräsentationen, Veranstaltungsmanagement: Die DUIHK 
bietet ihren Kunden professionelles Eventmanagement aus erster 
Hand, von der Planung und Vorbereitung über Durchführung bis 
Follow-UP-Aktivitäten. Das Spektrum reicht von Produktpräsentati-
onen bis zu Fachkonferenzen. 

� Networking: Die DUIHK bietet zahlreiche formelle und informelle 
Gelegenheiten für direkte Kontakte und Gespräche mit Mitgliedern, 
politischen Entscheidungsträgern oder externen Spezialisten. 

	 Fokus Gesundheitswirtschaft: Die DUIHK verfügt über zahlreiche 
Mitglieder in der Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik. Über 
ihre Netzwerkpartner in Deutschland kann sie zudem zielgerichtet 
und effektiv Kontakte zwischen ungarischen und deutschen Fachins-
titutionen, Krankenhäusern, Unternehmen oder Behörden herstellen.   

� Aus- und Weiterbildung: Das Deutsch-Ungarisches Bildungszent-
rum (DUBZ) der DUIHK bietet zahlreiche Qualifizierungsmaßnahmen 
auch für Unternehmen und Institutionen des Gesundheitssektors 
an, wie z.B. Managementtraining zur Personalführung, Qualitätsma-
nagement, Kurse zur interkulturellen Zusammenarbeit und Fremd-
sprachen ebenso wie die Ausbildung von Energiemanager.   ❙

� Ungebundene Finanzkreditgarantien (UFK) sichern Finanzierungen 
für Vorhaben im Ausland ab, die im besonderen staatlichen Interesse 
Deutschlands liegen.

� Die Bundesregierung unterstützt Investitionsvorhaben deutscher 
Unternehmen mit  Investitionsgarantien zur Absicherung politischer 
Risiken (AGA-Portal). 

Messebeteiligung: Der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der deut-
schen Wirtschaft (AUMA) hilft Unternehmen, Auslandsmessen als Mar-
keting- und Informationsinstrument erfolgreich einzusetzen.
Germany Trade & Invest (GTAI), die Gesellschaft der Bundesrepublik 
Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing, vermarktet 

den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland im Ausland, 
informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte und begleitet 
ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland 
Die deutschen Auslandshandelskammern (AHK) fördern die außen-
wirtschaftlichen Beziehungen der deutschen Wirtschaft an 120 Stand-
orten in 80 Ländern weltweit.  ❙

Nützliche Links:

www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de • www.agaportal.de 

www.auma.de • www.ahk.de • www.gtai.de 

ahK Ungarn – Ihr Partner im auslandsgeschäft 
... auch in der Gesundheitsbranche

Mehr Informationen: www.duihk.hu 
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A magyar társadalom legnagyobb problémája az Európában legalacso-
nyabbak közé tartozó átlagéletkor (férfiak: 68,7 év, nők: 77,2 év), illet-
ve egészségben eltöltött életévek száma (férfiak: 54,7 év, nők: 58,3 év).  
A szív- és érrendszeri, valamint daganatos megbetegedések területén 
az EU-27 országok között Magyarország a lista végén szerepel.

Az OECD 2007-ben készült rangsorában csupán Törökország, Mexi-
kó és Lengyelország múlja alul az egy főre jutó egészségügyi kiadások 
magyarországi 1388 USD/fő értékét. A régió többi országában ez az 
érték 10–15%-kal magasabb, míg Németországban eléri a 3588 USD-t.  

Hasonló helyzetben van akkor is Magyarország, ha a régió országaival 
hasonlítjuk össze. Szlovákia és Csehország 2007-ben GDP-jének 6,9–
7,0 százalékát fordította állami egészségügyi kiadásokra, Lengyelor-
szág 4,0 százalékát, Magyarország pedig a lista utolsó helyén, mind-
össze 3,9%-ot költött az állami egészségügy fenntartására. A legfris-
sebb, 2010. évi adatok szerint ez az összeg 757,6 milliárd HUF volt, azaz 
Magyarországon az aktuális árfolyam szerint 2,5 milliárd eurót költöt-
tek el az állami egészségügyben.

Érdekesebb viszont az a szintén OECD-től származó statisztika, amely 
az összes egészségügyi kiadáson belül a magánkiadások arányát mutat-
ja. Ez alapján 1995-höz képest megduplázódott, 30% közelébe került a 
magánkiadások aránya, Lengyelországhoz és Szlovákiához hasonlóan, de 
ellentétben Csehországgal, ahol ma is mindössze 15% a magánkiadások 
aránya. Összehasonlításul: Németországban az egészségügyi magánki-
adások az összkiadások 25%-át, az Egyesült Államokban 55%-át érik el.

Összességében elmondható, hogy az állami kiadások észlelhe-
tő korlátai miatt a régió és Magyarország egészségügyében jelentős 
potenciál áll rendelkezésre a magánfinanszírozású kiadások területén, 
amely az uniós finanszírozású fejlesztések mellett döntő mértékben 
járulhat hozzá az egészségügyi ellátás fejlődéséhez, a népegészség-
ügyi mutatók javulásához.

Reformpróbálkozások
A magyar egészségügy története a rendszerváltás óta reformok soro-
zatáról, de alapvetően változatlanul működő rendszerről szól. Az ellá-
tórendszer fenntarthatósága először 2004-ben, majd 2007-ben került 
veszélybe. 2004-ben az államháztartási hiány növekedésének az Euró-
pai Unió által elfogadott határa szabott korlátot az egészségügyi 
kiadások növekedésének. Ekkor néhány intézmény racionalizálásá-
val és a betegellátó intézmények maximális teljesítményét korlátozó 
finanszírozási módszertannal próbálkoztak.

A rendszer fenntarthatóságának 
problémái három év alatt sem változtak 
alapvetően, ezért 2007-ben meglehe-
tősen dinamikus, de konszenzust nem 
kereső reformintézkedésekkel, az aktív 
betegágyak számának drasztikus csök-

kentésével, néhány intézmény bezárásával, illetve teljes kórházak funkci-
onális privatizációjának megvalósulásával próbálkoztak átalakítani a rend-
szert. A konszenzus hiánya, a viszonylag semleges gazdasági környezet 
és az egészségügyi rendszerek mindenkori átalakításával automatikusan 
érkező szervezetlenség nemcsak a reformot söpörte el, hanem nagymér-
tékben hozzájárult az akkori kormánykoalíció választási vereségéhez.

Az új, átfogó döntésekhez is felhatalmazást nyert kormányzat 2010-
ben fogott hozzá az egészségügyi ellátórendszer átalakításának terve-
zéséhez, miközben a szűkös források miatt számos területen sokkterá-
piát volt kénytelen alkalmazni. Egy év alatt körvonalazódott az egész-
ségügyi ellátás megújítását és fenntarthatóságát célzó kormányzati 
program: a Semmelweis Terv.

A Semmelweis Terv
A kormányzat strukturális átalakításra vonatkozó programja újfajta tér-
ségekbe, régiókba szervezi az ellátórendszert. A terv központi jelszava 
a hatékonyság fokozása, ami a betegek számára működő betegirányí-
tással, a szolgáltatók számára országszerte központosítással, a tulaj-
donlás tekintetében a kórházak és szakorvosi rendelőintézetek eseté-
ben államosítással jár. A Semmelweis Terv előkészítése közben azon-
ban jelentős mértékben romlott Magyarország gazdasági környeze-

te. Ma már nem csak a hatékonyság fokozása a cél, hanem a költség-
vetési korlátok szilárdabbá válásával a rendszer fenntarthatósága és 
működőképessége a tét.

Az elképzelések szerint a minőségi egészségügyi ellátást az egyete-
mek és nagy megyei kórházak köré szervezik az öt vidéki és három fővá-
ros közeli ellátási régióban. Állami egészségszervezési menedzsment-
rendszert állítanak fel, amely az állami egészségügyi intézmények irányí-
tásáért lesz felelős. Januártól minden megyei és fővárosi kórház állami 
tulajdonba kerül, 2012 első felében a városi tulajdonú kórházak és szak-
rendelők is állami fenntartás alá kerülnek. Az ellátás hangsúlya az alap-
ellátásra és a járóbeteg-ellátásra tolódik, de a jól működő kórházakat 
megerősítik. Új elvek játszanak szerepet a források elosztásában is.

A nagy kérdés azonban az, hogy az átalakításra hogyan lesz forrás. 
A kormányzati számítások szerint az egészségügyi ellátórendszerben 
jelentős tartalékok vannak, például csak a csoportos közbeszerzések-
kel 10–20 milliárd forint spórolható meg. A felszabaduló forrásokat az 
egészségügy forráshiányos területeire, különösen az egészségügyi dol-
gozók bérének rendezésére fordítják.

A magyar egészségügy és az egészségügyi beszállítók helyzetét elvi-
selhetővé teszi az a tény is, hogy a következő két évben 60–70 milliárd 
forint uniós és állami forrás mozgósítható az infrastruktúra fejlesztésére, 
és jelenleg is 100 milliárd forintos nagyságrendben zajlanak beruházá-
sok európai uniós támogatások felhasználásával.

Az átalakítás lehetôségei
A bemutatott változások eredményeként a magyar egészségügyi ellá-
tórendszerhez kapcsolódó egészségipar a következő hónapokban 
kifordul négy sarkából, és az új, hatékonyabb módszerekkel törek-
szik majd a túlélésre és fejlődésre. Ebben a környezetben egyértelmű 
igény mindegyik egészségügyi beszállító vállalkozás felé, hogy minél 
költséghatékonyabb megoldásokat mutassanak fel. Emiatt valószínű-
nek tűnik a hatékonysági kritériumokat teljesítő új termékek és új szol-
gáltatások megjelentetése a magyar egészségügyi piacon – jellemző-
en helyi disztribútorokon keresztül.

Az új piaci lehetőségek az új környezetben esélyt teremtenek 
olyan szállítók számára is, amelyek eddig nem voltak jelen a magyar 
piacon, viszont olyan megoldásokat tudnak nyújtani, amellyel a terá-
pia hatékonyságában vagy az ellátás minőségében lehet jelentős vál-
tozásokat elérni. Az állami egészségügyi ellátórendszerben várható 
fejlesztések döntő mértékben az Európai Unióból érkező forrásokon 
alapulnak. A központi tulajdonlás megvalósulásával más területről 
nem várható jelentős fejlesztési forrás. Az állami egészségügy finan-
szírozása szintén szilárd keretek közé van szorítva, tehát ezen a terüle-
ten is elsősorban hatékonyságjavító megoldásokat lehet értékesíteni 
a kórházi és szakrendelői ügyfeleknek. A folyamatok egyértelműen a 
magán egészségügyi ellátás térnyerésére mutatnak, mind az igény-
bevevői, mind az orvosi-szolgáltatói oldalon. Ezért elsősorban azok 

Ilyen is létezik Magyarországon:  

egy megyei kórház modern, egyágyas szobája

a magyar egészségügy története a rendszerváltás óta reformok 
sorozatáról, de alapvetôen változatlanul mûködô rendszerrôl szól.

A kaposvári kórház új épülete Fejlett intenzív ellátás – Magyarországon is
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a nemzetközi vállalkozások, illetve magyar partnereink számíthatnak 
piacuk fejlődésére, amelyek ilyen jobb, olcsóbb vagy hatékonyabb 
megoldásokat képesek nyújtani az erre fogékony állami és magán 
egészségügyi ügyfeleik részére.

Német cégek Magyarországon
A földrajzi közelség, a 19. és 20. századi magyar orvostudomány német 
orientációja, és a német egészségipari vállalkozások fejlett termékskálá-
ja azt eredményezte a rendszerváltást követően, hogy a német tulajdo-
nú egészségipari vállalatok száma nagymértékben megnőtt Magyaror-
szágon, és a jelen lévő német gyökerű cégek stabil, bizonyos esetekben 
domináns piaci pozíciót alakítottak ki.

Már az 1980-as évektől a magyar egészségügy meghatározó sze-
replője a müncheni központú Siemens, amely a képalkotó diagnoszti-
ka fejlődésével mindig az aktuális csúcsszínvonalnak megfelelő beren-
dezéseket szállított az országba, legyen szó komputertomográfról, MR-
berendezésről vagy PET/CT-készülékről. A Siemens mind a mai napig a 
magyar egészségügy meghatározó diagnosztikai szállítója, annak elle-
nére, hogy egyre intenzívebb versenyhelyzet jellemző a magyar piacra.

Hasonlóan jelentős sikereket ért el a Bad Homburg-i központú Fre-
senius, amely a nyolcvanas évek óta szállít Magyarországra művese-
berendezéseket. Az 1990-es évek elején a cég Magyarországon épí-
tette fel dialízis központjainak és dialízis hálózatának modelljét, amely 
ma már több mint 2800 művese állomást – közöttük 23 magyar köz-
pontot – üzemeltet a világ öt kontinensén, és a legnagyobb magyar-
országi dialízis szolgáltatónak számít.

A művese-ellátás területén a Fresenius európai és magyarországi 
versenytársa a melsungeni központú B. Braun Avitum. A cég Magyar-
országon 18 dialízis központot üzemeltet, de emellett több mint 30 
ezer termékével jelentős egészségügyi kereskedelmi tevékenységet 
is folytat, illetve Magyarországra telepítette és jelenleg bővíti évi 100 
millió darabos kapacitásúra speciális egyszer használatos terméke-
ket előállító gyárát. Mellettük számtalan olyan német gyökerű válla-
lat található Magyarországon, amely jelentős sikereket ért el a magyar 
egészségügyben. Például a leverkuseni központú Bayer gyógyszer-
cég, vagy a dreieichi központú Biotest, amely az immunológiai és 
hematológiai termékek specialistája.

A német gyökerű cégek magyarországi vezetőit megkérdezve egy-
értelmű az értékközösség: ők már ma is olyan csúcsmegoldásokat szál-
lítanak a magyar egészségügy számára, amelyekkel nagyobb üzemmé-
ret mellett, költséghatékony módon lehet minőségi szolgáltatást nyúj-
tani – ez teljes mértékben összhangban áll azzal a cél, amit a Semmel-
weis Terv fogalmazott meg a magyar egészségügy átalakítása kapcsán.

Technológiai igényesség
A magyar egészségügyre 2012-2013-ban jelentős átalakulás vár. A cél 
a fenntartható egészségügyi ellátórendszer kialakítása, amely csak a 
reform kezdeti időszakában valósítható meg a struktúra átalakításával, 
közös beszerzéssel, a centralizáció által teremtett megtakarítási lehető-
ségekkel. A magyar egészségügy vezetői azzal a döntéssel, hogy 2012 
elejétől központi irányításúvá válik az ellátás, olyan utat jelöltek ki, amely 
már rövid távon is igényli a minél komplexebb, egymással integrált 
rendszereket, a hosszú ideig minőségi megoldást nyújtó eszközöket, 
és az ellátás országos méretű szakmai támogatását. A magyar egész-
ségügyben sikereket elérő német cégek a rendszerváltás óta pontosan 
e fogalmak mentén határozták meg versenyelőnyüket – így a körülmé-
nyek adottak a még hatékonyabb és még komplexebb egészségügyi 
megoldások magyarországi megjelenésére.  ❙

Egy világszerte több mint 7000 példányban eladott Siemens CT

a hódmezôvásárhelyi kórházban

A témához lásd még a WiU Magazin 2011. októberi számát:

www.ahkungarn.hu/hu/kiadványok

A Siemens legújabb Magyarországon telepített CT-berendezése 
novemberben kezdte meg működését a hódmezővásárhelyi Erzsé-
bet Kórházban. „Ez a Siemens SOMATOM Emotion 16-szeletes CT a 
világ egyik legnépszerűbb ilyen berendezése, hiszen az elmúlt évek-
ben több mint hétezret adtak el belőle. A modern, nagy tudású 
berendezés jelentős szakmai kihívást jelent számunkra, és a csapat 
munkamorálját még tovább fokozza, hogy a rendszerhez szállított 
syngo.via informatikai rendszer számtalan rekonstrukciós lehetősé-
get rejt magában” – meséli Kallai Árpád, az intézmény főigazgatója a 
CT-beszerzésének indokait.

A Siemens az 1980-as évek óta aktív kapcsolatot ápol a magyar 
egészségüggyel, ennek köszönhető, hogy a rendszerváltás idején az 
országban működő nagydiagnosztikai eszközök: komputertomográfok 
és MR-berendezések meghatározó része a cég németországi gyártóso-
rairól gördült le. A képalkotó diagnosztika elmúlt évtizedben tapasztalt 
dinamikus fejlődése Magyarországon is tetten érhető, hiszen a megyei 
kórházakban, országos intézetekben és egyetemeken a világszerte elér-
hető legmodernebb technológia áll rendelkezésre, legyen szó direkt 
digitális röntgenrendszerről, kettős sugárforrású komputertomográfról, 
3 Tesla térerejű MR-berendezésről vagy PET/CT-berendezésről.

Van igény a high-techre
– Sajnos a piac mozgása és lehetőségei az elmúlt évben meglehető-
sen korlátozottak voltak, pontosan ezért vagyunk büszkék arra, hogy az 
uniós finanszírozású kistérségi szakrendelői beruházásokban cégünk 
nagyon jól szerepelt –  meséli dr. Szokodi Csaba, a Siemens Egészség-
ügyi Szektorának magyarországi vezetője. – Az elmúlt másfél évben 
húsz szakrendelőbe szállíthattuk Siemens AXIOM Luminos dRF típu-
sú direkt digitális röntgenrendszert. Ezek az eszközök nagymértékben 
javítják a kistérségi szakrendelők betegellátási színvonalát, sokkal haté-
konyabbá teszik a gyógyítást, és megteremtik a teleradiológia alkal-
mazásának lehetőségét. Emellett tavaly üzembe helyeztünk a Pécsi 
Diagnosztikai Központban egy Siemens MAGNETOM Avanto 1,5 Tesla 
térerejű, teljes test vizsgálatra alkalmas MR-berendezést, az Országos 
Idegtudományi Intézetben egy Siemens SOMATOM Definition AS+ 
128 szeletes CT-berendezést, valamint a győri Euromedic diagnoszti-
kai központjában elvégeztük egy szintén 128 szeletes Siemens CT ins-
tallációját. Idén tavasszal a Kaposvári Egyetemen egy 1,5 Tesla térerejű 
MR teljes körű felújítása mellett üzembe helyeztük a világ legmoder-
nebb Siemens SOMATOM Definition Flash típusú, kettős sugárforrású 
CT-berendezését. Ezzel együtt ma már hat magyarországi telephelyen 
található 64 szeletes vagy annál modernebb Siemens CT-készülék – 
jellemzi a piaci lehetőségeket dr. Szokodi Csaba.

De a Siemens nem csak az állami tulajdonú magyar egészségügy-
ben épített ki jó pozíciókat, hanem stabil partnere a befektetők által 

üzemeltett képalkotó diagnosztikai központoknak is. Gyarmati János, 
a kistarcsai kórházban diagnosztikai ellátást nyújtó HUNIKO Kft. mene-
dzserigazgatója szerint „újonnan beszerzett Siemens MR-berendezé-
sünk univerzálisan alkalmas neuroradiológiai, kardiológiai, angiológiai, 
mozgásszervi, hasi, perfúziós, diffúziós és MR mammográfiás vizsgá-
latok végzésére. A berendezés speciális jellemzője, hogy akár 205cm 
hosszúságú anatómiai tér vizsgálatára alkalmas, illetve a nagyteherbí-
rású vizsgálóasztal, akár 250 kg-os test vizsgálatát is megengedi, amely 
a már népbetegségnek számító elhízás miatt fontos. A klausztrofóbiás 
betegek vizsgálatát a szemük elé helyezett tükörrendszerrel segítik, és 
rendelkezésünkre állnak a súlyos állapotú betegek, altatott gyermekek 
vizsgálatához szükséges eszközök is.”

Fókuszban a költséghatékonyság
A magyar egészségügy számára a legújabb technológiát felvonulta-
tó berendezések nem csak azért fontosak, mert a korszerű berendezé-
sek hatékonyabban, gyorsabban, nagyobb felbontásban és szélesebb 

a csúcstechnológiára 
magyarországon is szükség van
A Siemens Egészségügyi Szektora több mint három évtizede a magyar egészségügy meghatározó 
partnere. Piaci jelenlétüknek nagymértékben köszönhetô, hogy a magyar egészségügy képes 
volt lépést tartani a képalkotó diagnosztikai technológia egyre gyorsuló fejlôdésével.

Dr. Szokodi Csaba egy Siemens CT-berendezés elôtt
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körben vizsgálnak, mint a korábbi rendszerek. A fejlesztésekben tetten 
érhető a gazdasági indokoltság is, hiszen a korszerűbb technológia, a 
garanciális szervizháttér és a komplex szervizszerződések miatt hosszú 
távon is megnyugtatóan üzembiztos technológia áll a magyar kórhá-
zak rendelkezésére. Sőt, az új technológia azt is lehetővé teszi, hogy a 
CT- és MR-diagnosztikában tapasztalt legújabb szoftverfejlesztések a 
magyar intézményekben is megjelenjenek.

A fejlett képalkotó diagnosztika nagymértékben hozzájárulhat az 
ellátórendszer hatékonyságának fokozásához is. Például a Kaposváron 
üzembe helyezett Definition Flash CT-berendezés lehetővé teszi a szív 

CT-vizsgálatát, így néhány perc alatt, műtéti beavatkozás nélkül kap-
hat pontos képet a kardiológus a szív és koszorús ereinek pontos álla-
potáról. Ez a vizsgálat, amely az országban még tucatnyi helyen érhe-
tő el, sok esetben feleslegessé teszi a sokkal drágább katéteres beavat-
kozásokat, és kisebb kockázatot jelent a vizsgált betegek számára.

Az amerikai, nyugat-európai és magyar valóság között csupán annyi 
a különbség, hogy az Egyesült Államokban az említett szuper-CT-ből 
egy nagy intézmény egyszerre öt darabot vásárol, Németországban a 
legtöbb nagy kórház telepített egy ilyen berendezést, Magyarországon 
pedig van olyan intézmény, ahol megtalálható ez a csúcstechnológia.  ❙

A magyar gazdaság egyik legjelentôsebb egészségipari vállalkozása 
az országban  kereskedelmi tevékenységet folytató, dialízishálózatot, 
szoftverfejlesztő bázist és egyszer használatos orvosi eszközöket gyár-
tó üzemet működtető, baden-württembergi székhelyű, családi tulaj-
donban lévő B. Braun csoport. A multinacionális méretű családi vál-
lalkozás 50 országban több mint 44 ezer munkatársat foglalkoztatva 
kínálja termékeit és szolgáltatásait az egészségügyi ellátórendszer vala-
mennyi területén. Bár a melsungeni B. Braun cég termékeit Magyaror-
szágon több mint 80 éve ismerik, az önálló magyarországi leányválla-
lat 1991 februárjában jött létre. A cégcsoport mára hazánkban közel 
2000 munkatárs számára biztosít stabil munkahelyet, és további 1000 
magyar munkahely megtartása, valamint jelentős és értékteremtő tár-
sadalmi felelősségvállalás kapcsolódik sikeres tevékenységéhez. A cég 
által működtetett dialízis hálózat 18 dialízis központjával az ország 
művesekezelésre szoruló lakosságának 40%-át látja el. 

Gyártás: Németország és Távol-Kelet között félúton
A gyöngyösi gyár, amelynek termékei világszerte több mint 50 ország-
ba jutnak el, 650 munkavállaló számára biztosít stabil munkahelyet.  
A gyárból évente több mint 50 millió egyszer használatos orvosi eszköz, 
és a legmagasabb minőségi színvonalat képviselő, egyedi megrendelés-
re készülő, speciális orvosi terápiáknál felhasznált eszközök kerülnek ki. 
Ezek 99%-át a nyugat-európai és világpiacon használják fel. 

– Az egyszer használatos orvosi eszközök gyártása egyértelműen 
a költségekről és a rugalmasságról szól – meséli Horn Péter, a magyar-
országi B. Braun csoport vezérigazgatója. – Az elmúlt években sikerült 
gyöngyösi gyáregységünket úgy pozícionálni, hogy kiválóan kiegészí-
ti a B. Braun németországi és távol-keleti termelését. A nyugat-euró-
pai gyártást a magasabb bérek és a nagyfokú automatizálás jellem-
zi, Távol-Keleten alacsonyak a bérek és manuális a gyártás. A magyar-
országi gyár pozícióját a kettő között sikerült megtalálni. Egyrészt a 

ezernyi szálon kapcsolódva
A minôségi egészségügyi termékek kereskedelme és a mûvese-szolgáltatás mellett egy egészségügyi 
gyártóüzem számára is megfelelô terepet jelent Magyarország. Megvizsgáltuk, milyen sikereket 
ért el a melsungeni székhelyû B. Braun csoport az elmúlt két évtizedben Magyarországon.

Dialízis ellátás a B. Braun Avitum egyik központjában

nagyfokú automatizáltság miatt nagy mennyiségben tudunk gyárta-
ni, másrészt a kézi összeszereléssel az igényeket sokkal pontosabban 
lefedve, rugalmasan tudjuk változtatni a gyártmánypalettát. Ezenkívül 
a gyöngyösi gyárban olyan termékek gyártási kompetenciáját tudtuk 
kialakítani, amelyek nagyon speciális kezeléseknél használatosak Ezek-
nél a termékeknél az európai piacon nagyon fontos érték a rendelke-
zésre állás, a flexibilitás és a gyors reagálás. Gyöngyös és Magyarország 
ebből a szempontból is optimális hely, ezért is bővítjük kétszeresére, 
évente 100 millió termékre gyárunk kapacitását.

Dialízis: középpontban a minôség
A B. Braun Avitum Hungary Zrt. magyarországi hálózata 2500 magyar 
vesebeteget lát el 18 dialízis központjában. – A krónikus vesebetegek 
számára a transzplantáció a legjobb hosszú távú megoldás, mind a túl-
élés, mind az életminőség szempontjából – avat be bennünket a szak-
mai részletekbe dr. Gergely László, a magyarországi B. Braun Avitum 
tudományos igazgatója. – A transzplantáció és a dialízis egymást kiegé-
szítő vesepótló módszerek, hiszen a dializáltak mindössze 15-20%-a 
alkalmas veseátültetésre. Számukra is fontos a minőségi dialízis, de a 
vesebetegek 80-85%-a számára a magas színvonalú dialízis az egyetlen 
megoldás életminőségük fenntartására.

A B. Braun Avitum Hungary Zrt. tapasztalatai szerint nem csak a 
minőségügyi rendszer felépítésébe, hanem működtetésébe – bele-
értve a folyamatos mérést, követést – és a számonkérésébe is jelen-
tős energiát kell fektetni, csak így válhat sikeressé egy minőségügyi 
rendszer. A minőség alapvető tulajdonsága, hogy nem ingyen adják, 
és nem csak pénzbe kerül. Minden szereplőnek jelentős energiát kell 
befektetnie a magas szintű minőség elérésébe és fenntartásába. Jobb 
azt belátni, hogy kevés felépíteni egy szép kórházat és bele új műsze-
reket venni, attól még nem nyújt minőségi szolgáltatást. Sosem sza-

bad elfeledkezni a legfontosabb értékről: a képzett, elkötelezett 
és lelkiismeretes emberekről, akiket meg kell becsülni. A minőség-
be invesztálni kell, ha nem áldoznak rá, akkor nem lesz minőségi az 
egészségügyi ellátás. A minőségi elvek megvalósulására az Avitumnál 
kézzel fogható bizonyítékként szolgál a számos elnyert minőségügyi 
díj és elismerés is: az EFQM Elkötelezettség a Kiválóságért díja, majd 
a négycsillagos „Elismerés a Kiválóságért” európai szintű kitüntetése, 
valamint az idei IIASA-Shiba-Díj csak három a minőség területén fel-
mutatott folyamatos fejlődésért és eredményekért elnyert elismeré-
sek közül. E filozófia magyarországi megvalósulásának köszönhető az 
is, hogy a B. Braun dialízis készülékeinek szoftvereit is magyar mérnö-
kök fejlesztik a budapesti központban.

Oktatás és képzés: kulcs a társadalomhoz
2007 óta a cégcsoport budapesti dialízis központjának második eme-
letén működteti az egészségügyi szakmai körökben komoly rangot 
kivívott Aesculap Akadémiát. Komoly hangsúlyt fektetnek a tudomá-
nyos továbbképzésre, helyet biztosítanak számtalan egészségügyi 
orientációjú rendezvénynek, valamit kedveltté és elismertté tették az 
Aesculap Akadémiát az egészségügy döntéshozói és menedzsment 
köre számára szervezett rendezvények keretében is. Sőt, nemzetközi 
mércével is kuriózumnak tekinthető szakmai programoknak biztosíta-
nak helyet, amelyekkel hozzájárulnak a kelet-közép-európai orvosok 
szakmai továbbképzéséhez.

A B. Braun csoport az elmúlt két évtizedben ezernyi szálon integráló-
dott a magyar társadalomba és egészségügybe, talán ennek is köszön-
hető, hogy a fennálló gazdasági problémák ellenére is stabil jövőre szá-
míthatnak a cég által irányított dialízis hálózat betegei,  a gyógyító tevé-
kenység során a B. Braun több ezer termékét felhasználó magyar orvo-
sok és betegek, valamint a cég munkatársai.  ❙

A Bad Homburg-i székhelyû Fresenius Medical Care és Magyarország 
közös története 1980-ban kezdődött, amikor elindította egyszemé-
lyes, nem hivatalos képviseletét a szocialista Magyarországon. Az első 
években korlátozott mennyiségű dializátort értékesített a cég, az első 
áttörés 1986-ban következett be, amikor a kecskeméti megyei kórház 
négy dialízis berendezést ajándékba kapott Németországtól. A rend-
szerváltás idején a miskolci megyei kórház is a Fresenius mellett dön-
tött és 18 új művese berendezést vásárolt.

Lépcsôzetes fejlôdés
1993-ig a Fresenius osztrák leányvállalata képviselte a céget Magyar-
országon, ekkor alakult meg a Fresenius magyarországi képviselete. A 
tevékenység egy évvel később teljesedett ki, amikor országszerte meg-
indult a tendereztetési folyamat a kórházak dialízis állomásainak hosz-

szú távú bérbeadására. 1995 januárjában a világon elsőként Sopron-
ban kezdte meg működését a cég által saját üzemeltetésben működ-
tetett Fresenius Medical Care dialízis központ, majd fél évvel később 
a Fresenius történetében először, Esztergomban adott át zöldmezős 
beruházásként épített dialízis centrumot. Egy évvel később már 12 dia-
lízis központot üzemeltetett a cég, amely 2001 októberében nyitot-
ta meg 20. központját Szikszó városában. Ma a Fresenius Medical Care 
magyarországi leányvállalata 19 magyar városban 23 dialízis központot 
üzemeltet, és a hazai művese ellátás legnagyobb szereplőjeként közel 
2800 vesebeteget részesít életfenntartó dialízis kezelésben.

Nemzetközi beágyazottság
A Fresenius Medical Care Magyarországon indította el azt a saját üze-
meltetésű dialízis központokból álló hálózatot, amely jelenleg mind 

340 ezer mûvesekezelés évente
A Magyarországon 1980 óta jelen lévô Fresenius Medical Care 1995 januárjában 
nyitotta meg elsô dialízis központját. Ma már 23 dialízis centrumban 
2800 magyar vesebeteget lát el több mint 750 szakember.

Az Aesculap Akadémia auditóriuma
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Az orvostechnika világa lenyűgöző lehetőségeket tartogat. A kardio-
lógiai implantátumok visszaállítják a gyengén működő szív ritmusát. Az 
endoprotetika a fájdalommentes mozgást adja vissza a beteg izületek-
nek. A mesterséges szemlencsével és a refraktív sebészettel visszaadják 
a beteg szem látását. Korszerű implantátumokkal és készülékekkel visz-
szaadják a süketek hallását. Az új orvostechnikai eljárások és termékek 
javítják az életminőséget, sőt gyakran megmentik és megőrzik az életet.

Az orvostechnikai termékek választéka a diagnosztikai, sebésze-
ti és intenzív ellátási eszközök és eljárások széles tárházától az implan-
tátumokon át a kötszerekig vagy műtőben használatos anyagokig ter-
jed. Mind a termékek gyártásában, mind pedig fogyasztásában Német-
ország a vezető világpiaci szereplők közé tartozik.

Az egészség a gazdaság motorja
A múlt évben mintegy 280 milliárd eurót költöttek Németországban 
egészségügyi ellátásra – ez több, mint bármely más európai ország-
ban, és csupán az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban fektet-
nek be a lakosok és az állam nagyobb összeget az egészségbe. Ráadá-
sul az egyre öregedő, s közben egyre nagyobb vásárlóerejű népesség-
gel a jövőben még tovább nő az igény az egészségügyi ellátás köré-
be tartozó termékek és szolgáltatások iránt. Az egészségügyi kiadá-
sok már ma is a bruttó hazai össztermék közel 12 százalékának felelnek 
meg – az ország gazdasága szempontjából a gyógyászat ezért még 
fontosabb például a világhírű autóiparánál is. Ez tükröződik a foglal-
koztatási adatokban is: a jelenleg 5,4 millió foglalkoztatottal az egész-
ségipar a legnagyobb munkaadó Németországban, így szinte minden 
hetedik munkavállaló az egészségügyben vagy az egészségügyért 
folytatott munkával keresi a kenyerét.

Végezetül az egészségipari áruk a német kivitel jelentős – és egyre 
bővülő – részét képezik. Csak a 2010-es évet tekintve közel 700 milli-
árd euró értékben exportált Németország orvostechnikai eszközöket, 
gyógyszereket és egyéb egészségügyi termékeket – ez mintegy 20 mil-
liárd euróval haladja meg a német behozatalt.

Az orvostechnika az innováció motorja
A szűkebb értelemben vett orvosi ellátás mellett főként olyan iparágak 
rendelkeznek komoly gazdasági jelentőséggel, mint az orvostechnika, 
a biotechnológia vagy a gyógyszeripar. Ez pedig azokat a szakmun-
kásokat, mérnököket, vegyészeket, fizikusokat vagy matematikusokat 
jelenti, akik a gyártóknál vagy szolgáltató vállalatoknál termékeket és 
technológiákat, szoftvert vagy gyógyszereket fejlesztenek és gyárta-
nak az egészségiparnak.

Németország esetében a gyógyszeripar mellett főként az orvostech-
nika bír kiemelt jelentőséggel – mégpedig nem csupán a puszta terme-
lési és foglalkoztatási adatok tekintetében. Az orvostechnikai vállalatok 
ugyanis átlagon felüli innovációs tevékenységről tesznek tanúbizonysá-
got, és ezért kedvező hatást gyakorolnak más ágazatokra is.

Az ágazatban tevékenykedő vállalatokat a németországi ipari környezet 
számos előnye is segíti: egyrészről a nemzeti piac puszta volumene, ami 
jócskán javítja a kutatási és fejlesztési projektek gazdaságosságát. Szintén 
hasznos a vezető gép- és csomagolóanyag-gyártók közelsége, végeze-
tül pedig a klinikai kutatást Németországban jóval költséghatékonyab-
ban lehet megvalósítani: Németországban átlagosan mintegy 8-10 mil-
lió euróba kerül, hogy egy orvostechnikai ötletet piacéretté fejlesszenek 
– az Amerikai Egyesült Államokban ez mintegy 80 millió dollárba kerül. A 
kutatás és fejlesztés létfontosságú az orvostechnikai ágazatban. Az ipar-
ág minden hetedik munkavállalója a kutatás és fejlesztés (K+F) területén 
tevékenykedik, és az arányuk egyre csak nő. A vállalatok árbevételünk 
hozzávetőlegesen 10 százalékát költik évente kutatásra és fejlesztésre. 
Összehasonlításul ez az arány a vegyiparban csupán 5, a feldolgozóipar-
ban pedig összesen 3,8 százalék. Az intenzív kutatás kifizetődő: az orvos-

az egészségipar németországban
Németország két tekintetben is csábító körülményeket kínál az egészséggel foglalkozó vállalatoknak, hiszen Európa 
legnépesebb országaként egyrészrôl jövedelmezô piaca az egészségügyi ellátás körébe tartozó termékeknek és 
szolgáltatásoknak, másrészrôl innovatív iparral rendelkezô nagy nemzetgazdaságként a legkorszerûbb technikát, 
eljárásokat és megoldásokat kínálja az orvosoknak, kórházaknak és kutatóintézeteknek szerte a világban.

Szerzô  Dirk Wölfer

tavaly mintegy 280 milliárd eurót költöttek 
németországban egészségügyi ellátásra.

az öt kontinensen, több mint száz országban van jelen. A 2800 műve-
se állomás évente 32 millió dialízis kezelést nyújtva több mint 200 ezer 
beteget lát el világszerte.

„A Fresenius csoport világszerte elkötelezett a minőségi dialízis iránt, 
ezért Magyarországon is a legkorszerűbb eljárásokkal és technológiával 
dolgozunk. A terápiás technológia tökéletessége mellett alapvető fon-
tosságú számunkra, hogy a körülményeket – a lehetőségekhez mérten 
– a maximális szintre emeljük, és a magas technológiai színvonal mellett 
fejlett infrastruktúrát biztosítsunk, amit leginkább betegeink, de nővé-
reink és orvosaink is meghálálnak” – meséli Berkes Attila, a Fresenius 
Medical Care magyarországi ügyvezető igazgatója.

Sikerek és kérdôjelek
Berkes Attila szerint a dialízis szolgáltatás óriási felelősséggel járó tevé-
kenység, amelynek legfontosabb eredménye az elégedett beteg. Évtize-
des tapasztalatuk szerint a nemzetközi minőségi követelményrendszer-
nek való folyamatos megfelelés, a dialízis ellátás minőségének „Balanced 
Scorecard” rendszerben történő folyamatos fejlesztése nagymértékben 
javítja a közel 2800 beteg életkilátásait. „Ennek is köszönhető, hogy van 
olyan betegünk, aki már 3500 dialízis kezelésén is túl van, sőt, magyar 
hálózatunk legidősebb dializált betege tavaly ünnepelte 100. születés-
napját – avatott be a részletekbe az ügyvezető igazgató.

A tevékenység további fejlesztésére meglenne az igény, ugyanis a 
súlyos vesebetegek száma évről évre 5-6%-kal nő, ám az Európában 

legalacsonyabbnak számító egy kezelésre jutó finanszírozás megne-
hezíti a hosszú távú üzleti fenntarthatóság kialakítását. Ezért – miu-
tán két éve adták át legújabb dialízis központjukat a budapesti Péterfy 
Kórházban – jelenleg a meglévő központok szolgáltatási színvonalá-
nak további emelésére és tevékenységük társadalmi hatásának kiszé-
lesítésére koncentrál a cég.

Hatás a közösségre
A Fresenius Medical Care tevékenységével olyan mélyen integráló-
dott a magyar egészségügybe, hogy idén feladatának érezte egy a 
vesebetegséggel kapcsolatos országos prevenciós és tájékoztató 
program kezdeményezését is. Az országban működő másik két dia-
lízis szolgáltatóval, a szintén német tulajdonú B. Braun Avitummal és 
a svéd gyökerű Diaverummal együtt indította útjára a magyarországi 
Fresenius Medical Care – a szakmai- és betegszervezetek bevonásával 
– a Nemzeti Vese Programot.

A program célja a társadalom minél szélesebb körének, de legin-
kább a veszélyeztetett 5-600 ezer ember tájékoztatása arról, hogy a 
vesebetegség mivel jár és hogyan lehet elkerülni. A program első éve 
sikeresen zárul: a vesebetegség kiváltó okai széles körben váltak jól 
ismertté, és a magyar társadalomban a kockázati tényezők kapcsán a 
magas vérnyomás és a cukorbetegség mellett egyre többször merül fel 
a vesebetegség kockázata. Köszönhető ez annak is, hogy a szolgáltatók 
a „Figyelj a vesédre!” szlogent választották a program jelmondatának.  ❙

A Fresenius legújabb dialízis központja a Péterfy Kórházban Mûvese ellátás Magyarországon
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technikai ágazat árbevételének közel harmadát három évnél fiatalabb, 
innovatív termékekkel realizálják a vállalatok a Spectaris ágazati szövet-
ség adatai szerint. Az ágazat innovációs képességének további bizonyí-
téka a szabadalmi igények száma: a müncheni Európai Szabadalmi Hiva-
tal adatai szerint minden tizedik Németországban bejelentett szabada-
lom az orvostechnika területéhez kötődik, és az ágazati bontásban csak 
ezután következik az elektronikus hírközlés és az informatika.

Az innovációs képesség a gazdasági eredményekben is tükröződik: 
az orvostechnikai ipar Németországban összesen több mint 170.000 
főt foglalkoztat, a vállalatok pedig 2010-ben mintegy 20 milliárd eurós 
árbevételt könyvelhettek el – ennek kétharmada exportból szárma-
zott. Az orvostechnikai ágazat ezzel ugyanolyan erős kivitellel rendel-
kezik, mint például a német gépgyártók. A világ orvostechnikai kivi-
telének mintegy hetedét ezzel német vállalatok adják, így a mintegy 
30 százalékot adó Egyesült Államok mögött Németország következik a 
rangsorban a második helyen.

Németország azonban nem csupán gyártóként, hanem az orvostech-
nika felvevőpiacaként is komoly világpiaci szereplő. Az ágazat 23 milliárd 
eurós piaca a 90 milliárdos Egyesült Államokat és a 25 milliárdos Japánt 
követően a harmadik a világpiacon, és egyetlen más európai országban 
sem olyan magas az orvostechnika kereslete, mint Németországban.

A jövô ígéretes területei
A német vállalatok azonban nem csupán minőségi „hardvert” kínál-
nak a gyógyításhoz, hanem kiszolgálják a legkorszerűbb számítógépes 
rendszerek, a kommunikációs hálózatok és a hatékony egészségügyi 
irányítási rendszerek egyre növekvő keresletét is. A sebészeket számító-
géppel támogatott tájékozódás segíti, az orvostechnika és az informa-
tika általánosságban is egyre szorosabban összefonódik. Ez nélkülöz-
hetetlen is a gyógyászati szolgáltatások átfogó digitalizálásán alapuló 
elképzelések, mint például az e-gyógyászat és a távgyógyászat megva-
lósításához. A nanotechnológia szintén feltörekvő terület – akárcsak a 
biotechnológia. Mindkét terület komoly lehetőségeket kínál a gyógy-

ászat ígéretes új ágának, a személyre szabott gyógyászatnak, az élettu-
dományok egyik legfontosabb, bővülő területének. A kórképnek pre-
cízen megfeleltetett terápiát intenzívebb, gyakran molekuláris szintű 
diagnosztikával tervezik lehetővé tenni. A nagy gyógyszeripari kon-
szernek mellett Németországban számos kis és közepes biotechno-
lógiai vállalat tevékenykedik az új alkalmazások fejlesztésében a diag-
nosztikai eszközöktől az informatikai megoldásokig. Az intenzív kuta-
tást igénylő területen főként a müncheni m4 biotechnológiai klaszter 
tűnik ki. (Az élettudományok területén kínált bajorországi környezetről 
bővebben a 31. oldalon szereplő cikk nyújt felvilágosítást.)

A költségek lefaragása hatékony egészségirányítással 
Eddig nem esett szó a nemzeti egészségügyi rendszerek gazdasá-
gi komponenséről. A kormányok világszerte keresik a megoldást a 
jó egészségügyi ellátás finanszírozhatóságának tartós biztosítására. 
Éppen ezért mindenütt hatalmas a kereslet a szakszerű egészségügyi 
irányítási rendszerek, a hálózatba kapcsolás és a kínálat összefogása 
iránt. A német gyártók és szolgáltatók éppen ezen a területen gyűj-
töttek gazdag tapasztalatokat, és támogatják a külföldi egészségügyi 
rendszereket abban az erőfeszítésben, hogy a legmagasabb színvona-
lú, integrált ellátási és ápolási szolgáltatásokat nyújtsanak polgáraik-
nak és a látogatóknak. Ebben a tekintetben előnyös, hogy a szolgálta-
tók testre tudják szabni a szolgáltatási modulokat azzal, hogy az adott 
városi vagy vidéki környezet földrajzi, társadalmi és gazdasági igényei-
hez igazítják azokat – akár Magyarországon is.  ❙

németország egészségipara számokban

�  23 milliárd euróval Európa legnagyobb nemzeti piaca, az euró-
pai orvostechnikai piac egyharmadát képviseli (2008-as adat) 
– a világ harmadik legnagyobb orvostechnikai piaca

�  Az éves termelési értéke 17,8 milliárd euró, a növekedési  
üteme 2,5% (2008-as adat) – ennek kétharmadát  
(11,5 milliárd euró értékben) exportálják; a világpiaci  
részesedése 14,6% (2008-as adat) 

�  Több mint 16.700 bejelentett szabadalom
�  Az ágazat több mint 11.000 vállalatánál több mint 170.000 fô 

dolgozik (2008-as adat). A mintegy ötven multinacionális kon-
szern mellett az ágazat számos kis és közepes vállalatból áll. 

Áttekintés a német orvostechnikai iparról:

A gyártó orvostechnikai vállalatok összesített árbevétele Németországban a hivata-
los gazdasági statisztika szerint 2010-ben 9,4 százalékkal emelkedett és elérte a 20,0 
milliárd eurót. Az export-árbevétel 2010-ben 12 százalékkal nôtt és így összesen 12,8 
milliárd eurót tett ki, miközben a belföldi árbevétel 7,2 milliárd euróval 5 százalékkal 
haladja meg az elôzô évi értéket. 

 2006 2007  2008  2009  2010 
Teljes árbevétel, milliárd euróban  16,24  17,74  19,13  18.30  20,0 
Belföldi árbevétel, milliárd euróban 6,07  6,41  6,57  6,86  7,2 
Exportárbevétel, milliárd euróban 10,18  11,34  12,56  11,43  12,8 

Forrás: GTAI, BVMed

Az orvostechnika iránti igény belátható időn belül több okból is folya-
matosan bővül: egyrészről gyors ütemben nő a Föld népessége – főként 
Ázsiában és Amerikában, és éppen a közelmúltban érte el az emberiség 
a 7 milliárd főt. Ezzel együtt egyre öregszik az ipari országok lakossága, 
így nő az orvosi ellátás iránti igény is. Végezetül pedig ez egészségtuda-
tos életvitel általános terjedése és a magasabb szintű jólét is hozzájárul 
az orvosi szolgáltatások keresletének növekedéséhez.

A korszerű orvostechnika a lakosság nyilvánvaló nagyrabecsülését is 
élvezi: az Emnid közvélemény-kutató intézet a SPECTARIS iparági szak-
mai szövetség megbízásából a közelmúltban készült felmérése szerint 
a megkérdezett páciensek mintegy 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 
bizonyos feltételek mellett hajlandó lenne magasabb egészségbiztosítási 
járulékot fizetni a minden szinten legkorszerűbb és innovatív orvostech-
nikával történő orvosi ellátásért. A főként az elsődleges (állami) egészség-
ügyi piacot terhelő költségcsökkentési kényszertől függetlenül mind az 
orvostechnika alkalmazói, mind pedig pácienseik részéről töretlen érdek-
lődés tapasztalható a haladó diagnosztikai és terápiás eljárások iránt.

Szemléltetésként kiragadtunk néhány aktuális, Németországban fej-
lesztett vagy támogatott eredményt és megoldást a korszerű orvos-
technika tárházából, amelyek természetesen a páciensek javát szolgál-
ják, azonban nemzetgazdasági szinten is kedvező hatást gyakorolnak.

Mesterséges bôr az átültetéshez
Főként a demográfiai változások tükrében egyre nagyobb jelentő-
ségre tesz szert például a regeneratív gyógyászat. Ennek egyik célki-
tűzése a mesterséges bőr létrehozása az átültetések lebonyolításához, 
vagy kozmetikumok és vegyszerek teszteléséhez. A mesterséges bőrt 
jelenleg laboratóriumi keretek között, emberi munkával és hat hetes 
kultivációs idővel állítják elő, így még a bevett nemzetközi vállalatok-
nak sem sikerül havonta több mint 2.000 darab egyenként négyzet-
centiméteres méretű bérfelületet előállítani. A bőr gyorsabb és auto-
matizált előállítása érdekében négy Fraunhofer Intézet fejlesztette 
ki az első teljesen automatizált steril berendezést. „Elsőként sikerült 
egyetlen rendszerben megvalósítanunk a teljes folyamatláncot – a 
sejtek extrahálásától a szaporításon át a térbeli struktúra felépítéséig” 
– fejtette ki Heike Walles professzor asszony, a stuttgarti UGB Határ-
felületi és Bio-eljárástechnikai Fraunhofer Intézet sejtrendszerek osz-
tályának vezetője. A gyárban havonta mintegy 5.000 darab egyen-
ként bélyegnyi bőrmodellt terveznek tenyészteni. „A nagy előnyünk 
az, hogy a bőrszövetből mind dermális, mind epidermális, tehát alsó 
és felső bőrréteget elő tudunk állítani” – mondta el Wallis professzor 
asszony. Ez azonban még csupán a kezdet: az őssejt alapú technológi-
át a következő évek során úgy tervezik fejleszteni, hogy más szövetet, 

Kisebb, pontosabb és hatékonyabb
a jövô gyógyászati technológiái

Az orvostechnikai ipar robbanásszerûen bôvül és növekedési üteme hosszú távon is átlagon felüli 
marad, hiszen egyrészrôl világszerte bôvül a kereslet, másrészrôl az új tudományos lehetôségek 
és interdiszciplináris alkalmazások egyre jobb megoldásokat tesznek lehetôvé.



30 01 | 2011 Wirtschaft in Ungarn Spezial

eGéSZSéGÜGy

31Wirtschaft in Ungarn Spezial 01 | 2011

eGéSZSéGÜGy

mint például porcot is lehessen automatizáltan előállítani. A kutatók 
hosszú távú célja pedig az, hogy lehetővé tegyék egész szervek labo-
ratóriumi előállítását.

Különleges lézerrel készítenek támasztó 
vázat a sejtcsoportoknak 
A szövetimplantátumok előállításának egyik lehetséges módját kutatja az 
aacheni ILT Lézertechnikai Fraunhofer Intézet. Az ILT és a Fraunhofer Társa-
ság további intézményeinek kutatói egy különleges lézeres eljárással tud-
nak biomimetikus hibrid struktúrát előállítani, amely megtámasztó vagy 
implantátum szerkezetek alapjául szolgálhat. A struktúrát a természetes 
testszövetnek a lehető leginkább megfelelő módon állítják elő, teljesítve 
ezzel az egyik fontos előfeltételt ahhoz, hogy a biológusok olyan szövet-
implantátumokat állítsanak elő, amelyekkel optimális a testszövet sejtje-
inek megtelepedése és benövése. A tudósok ennek érdekében a gyors 

prototípusgyártás eljárást alkalmazzák testszövetből származó anyagokon. 
Ennek keretében szerves anyagokat párosítsanak polimerekkel, és térbeli 
struktúrát hoznak létre. Kiindulási alapként oldott proteinek és polimerek 
szolgálnak, amelyekre célzott lézerfényt bocsátanak, és a térhálósodást 
fotolitikus kölcsönhatással idézik elő. Ennek során olyan különleges lézer-
berendezéseket használnak, amelyek ultrarövid lézeres impulzusokkal tér-
beli polimerizációt előidéző folyamatokat váltanak ki. „Ezzel a módszerrel 
körülbelül egy mikrométeres felbontással tudunk támasztó vázakat készí-
teni sejtcsoportok megtelepedésére közvetlenül az oldott proteinekből 
és polimerekből, pontosan ez előzetes szerkezeti terveinknek megfelelő-
en” – hangsúlyozta Sascha Engelhardt, az ILT projektvezetője.  

Biológiai anyagok az emberi testben
A gyógyászatban egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a biokom-
patibilis anyagok és a nanotechnológia. A két szakterület kiemelkedő-
en jó párosítását dolgozták ki a Jénai Egyetem anyagtudósai. Az emberi 
szervezetbe ültetendő biológiai anyagok szempontjából meghatározó 
jelentőségű, hogy a szervezet azt ne lökje ki, és ráadásul optimálisan is 
működjön. A testen belüli befogadás tekintetében fontos, hogy a szer-
vezet saját proteinjei miként telepednek meg az implantátum felüle-
tén. Ezek az emberi fehérjék biztosítják ezen kívül például a természe-
tes térd- és csípőizületek kenését azzal, hogy proteinréteget képeznek 
a porcon. A proteineket azonban mesterséges izületekben is alkalmaz-
nak a súrlódás és az ezzel járó anyagkárosodás megelőzésére. Eddig 
azonban egyáltalán nem tudták, hogy miként lehet ilyen proteineket 

felvinni a mesterséges anyagokra, és hogy miként kell ehhez a felüle-
tet optimálisan előkészíteni. A legtöbb esetben fém vagy kerámia ele-
mekből készülő mesterséges izületekben ultranagymolekulás polieti-
lént (UHMWPE-t) alkalmaznak kopóelemként. A Jénai Egyetem Anyag-
tudományi és Anyagtechnológiai Intézet anyagtudományi tanszékének 
munkatársa, Dr. Thomas F. Keller felfedezte, hogy a néhányszor tíz nano-
méteres méretű proteinek előszeretettel telepednek le az UHMWPE 
nanokristályos lamelláira. „Az új izületek súrlódási tulajdonságai szem-
pontjából fontos lehet az UHMWPE képessége, hogy a nanostruktúra 
révén irányítottan rendezze el a proteineket” – mondta el Dr. Keller. Az 
izületeket, mint például a térdet vagy a csípőt ugyanis gyakran egy 
irányba terheli meg az emberi test tömege. „Az izületek járás közben 
ugyan összetett, de lényegében egyirányú kopási irányt mutatnak” – fej-
tette ki a tudós. „Az új ismereteket a jénai Anyagtudományi Tanszéken az 
implantátumok a biológiai környezettel érintkező, úgynevezett „biológi-
ai határréteget” alkotó más felületeinél is tervezzük alkalmazni” – mond-
ta el Dr. Klaus D. Jandt tanszékvezető professzor. „A nanoméretű mole-
kuláris tervezéssel további biológiai funkciók optimalizálását kívánjuk 
elérni.” Jandt professzor nem csupán arra gondol, hogy a lehető legki-
sebbre csökkentse a mesterséges izületek kopását, hanem arra is, hogy 
optimálisan benőjenek a szervezetbe az implantátumok.

Valósidejû térbeli képek a szív mozgásáról
Az apró mágneses részecskék formájában megjelenő nanotechnológia 
egy új gyógyászati képalkotó eljárásban is központi szerepet kap. Az úgy-
nevezett MPI mágnesezett részecskés képalkotást a Philips fejlesztette ki; 
az eljárás a vasoxid részecskék, más néven nyomkövetők mágneses tulaj-
donságait használja ki. Ezeket az apró mágneseket a véráramba fecsken-
dezik a képalkotáshoz. Az MPI rendszer térben és mennyiségileg képes fel-
ismerni a bejuttatott részecskéket, így élettani folyamatok közben is képes 
leképezni helyi koncentrációjukat. Ez a képalkotó eljárás a klinikai alkalma-
zást megelőző vizsgálatokban már bizonyított a véráram és a szív mozgá-
sának precíz és valós idejű térbeli megjelenítésében. A német Szövetségi 
Oktatási és Kutatási Minisztérium összesen 20,3 millió eurós támogatását 
élvező konzorcium most a készülékek és a nyomkövető anyagok kutatását 
hivatott előmozdítani. „Ennek egyik fontos célkitűzése a szemcsék méreté-
nek és alakjának javítása, mert a képek minősége ettől is függ. Ezen kívül 
a ’jó’ részecskék kihozatalát is 30-60 százalékra kívánjuk növelni”- mondta 
el Dr. Jörn Borgert, aki a kutatási együttműködés összehangolását végzi 
a Philips megbízásából. Az új módszer előnyei közé tartozik, hogy széle-
sebb körű és gyorsabb vizsgálatot tesz lehetővé megalapozottabb ered-
ményekkel, röntgensugárzás vagy sugárzó anyagok alkalmazása nélkül.  ❙

Forrás: www.medica.de

Fizetne magasabb járulékokat az innovatív 
orvostechnikai ellátásért? Sokan megtennék.

A csúcstechnológia körébe tartozó orvostechnikában az Egyesült Álla-
mok mellett Németország a világpiac éllovasa, a német orvostechnikai 
ágazat szíve pedig Bajorországban dobog. Ebben a szövetségi tarto-
mányban készül a gyógyászati célú villamos eszközök több mint 60 és 
az összes német gyártmányú orvostechnikai termék mintegy 30 száza-
léka. A bajor orvostechnikai ipar exporthányada mintegy 70 százalék.

Bajorország emellett színvonalas gyógyászati-klinikai infrastruktúrá-
jával is kitűnik. A tartományban több mint 400 sürgősségi ellátást bizto-
sító kórház, 341 megelőzési és rehabilitációs intézmény és 53 kitüntetett 
gyógyfürdő és üdülőhely, vagyis a betegellátás széles tárháza, emellett 
pedig csábító wellness-kínálat áll rendelkezésre a Bajor Szabadállamban.

Az orvostechnika szűkebben értelmezett területén mintegy 250, túl-
nyomórészt közepes méretű vállalat tevékenykedik, néhányuk pedig egye-
nesen globális piacvezető a maga szűk területén. Bajor székhellyel rendel-
keznek azonban nagyipari konszernek is: a világ legnagyobb árbevételű 
orvostechnikai és gyógyszeripari vállalatok jelentős része bajorországi köz-
ponttal vagy telephellyel rendelkezik – ezek közé tartoznak olyan világpiaci 
szereplők, mint a Siemens healthcare, a Baxter, a Fresenius Medical Care, a 
GlaxoSmithKline, a Novartis Pharma, a Roche és a General Electric a Mün-
chen melletti Garchingban működő európai kutatóközpontjával.

Az orvostechnika gyorsan bővülő piacán kulcsfontosságúak Bajor-
országban a csúcsipari klaszterek. A Bajor Szabadállamban két kutatási 
konzorcium fejleszti az új megoldásokat az élettudományok területén. 
Ez a két klaszter, a müncheni m4 és a nürnbergi Medical Valley nyerte 
meg 2010 januárjában a német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisz-
térium (BMBF) „csúcsklaszter versenyét” Bajorországban, ami kétszámje-
gyű milliós kutatási forrást biztosít a klasztereknek.

A „személyre szabott gyógyítás” területén hozták létre több mint 100 
taggal – többek között a vezető müncheni kutatóintézetekkel és bio-

technológiai vállalatokkal – az m4 klasztert. A 38 projektet egyesítő kuta-
tási együttműködést a BioM Biotech Cluster Development GmbH han-
golja össze. Mindez természetesen sok pénzbe kerül: összesen 100 mil-
lió euró áll rendelkezésre, amiből 40 millió az országos verseny költség-
vetéséből, a fennmaradó rész pedig tartományi forrásokból és a gazda-
sági szereplőktől áll rendelkezésre.

Hasonló összegű forrást biztosítanak Nürnbergben is – a helyi „Medi-
cal Valley EMN“ klaszter elismeréseként. A „kiemelkedő orvosi technológia 
központban” jelenleg több mint 40 projekt keretében fejlesztenek orvos-
technikai termékeket és szolgáltatásokat, amelyekkel különböző kórképek 
esetében hatékonyabb és gazdaságosabb megelőzést, diagnózist, terá-
piát és rehabilitációt kívánnak biztosítani. A klaszter tevékenységét és a 
résztvevők közötti tapasztalatcserét a Medical Valley EMN egyesület han-
golja össze, amely ráadásul számos szolgáltatással is támogatja a tagokat.

Nürnberg európai jelentőségű vonzáskörzetet jelent, és a világpia-
ci vállalatok – mindenek előtt a Siemens Healthcare – és az innováció 
élenjáró feltörekvő vállalatainak egyvelegével a gyógyászati technológia 
legjobb európai központjai közé tartozik.  ❙

Csúcsklaszterek, világpiaci szereplôk
Bajorország kitûnô pozíciónak örvend az orvostechnika rohamosan bôvülô piacán

A bajor egészségipar 40 milliárd eurós éves árbevétellel és 800.000 foglalkoztatottal jelentôs 
gazdasági tényezô és az egyik legnagyobb munkáltató Bajorországban. Szakértôk egybevágó 
véleménye szerint az egészségipar jelentôsége még tovább nô a következô évek során. A demográfiai 
változások, a gyógyászati ismeretek fejlôdése és a lakosság egyre nagyobb hajlandósága, hogy 
befektessen az egészségébe, érdekes és ígéretes piaccá teszi az egészségügyet.

További felvilágosítással szolgál: 

Biom Biotech Cluster Development Gmbh • Frau Dr. Stephanie Wehnelt 

Am Klopferspitz 19a • D-82152 Martinsried • Tel.: +49-89-899679-29

Fax.: +49-89-899679-79 • E-Mail: wehnelt@bio-m.org

medical Valley emn e.V. • Herr Jörg Trinkwalter • Henkestraße 91

D-91052 Erlangen • Tel.: +49-9131-5302863 • Fax: +49-9131-9704921

E-Mail: team@medical-valley-emn.de
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A BMWi német Szövetségi Gazdasági és Technológiai Minisztérium az 
Egészségipari Exportkezdeményezés keretében segíti a német egész-
ségipart abban, hogy megőrizze és fejlessze szilárd pozícióit az egész-
ségiparhoz kötődő termékek és szolgáltatások világpiacán.

Az exportösztönző kezdeményezés sokrétű és konkrét intézkedé-
seket kínál a vállalatoknak új külpiacok feltárásához, új együttműködési 
vonalak kialakításához, valamint új beruházási lehetőségek feltárásához. 
A rendelkezésre álló lehetőségeket a németországi kis és közepes válla-
latok igényeihez igazították.

mit kínál az egészségipari export-
ösztönzési kezdeményezés?
Szakaszerû piaci információk 
Az exportösztönzési kezdeményezés honlapján beszámolókat és 
újkeletű piaci tanulmányokat bocsátanak rendelkezésre a fontosabb 
célpiacokról pályázati információkra, projektekre és támogatási lehető-
ségekre vonatkozó információkkal.

Németországi tájékoztató rendezvényeken az egyes célországok 
szakértői nyújtanak felvilágosítást a nemzeti piacokról: milyen a jelenlegi 
helyzetük, és milyen változási irányzatok bontakoznak ki? Milyen lehető-
ségek kínálkoznak? Milyenek a kereskedelmi feltételek, milyen technikai 
feltételeket és eljárásokat kell figyelembe venni?

Vállalati utak a piac felmérésére 
Az egyes célországokba szervezett vállalati utak kitűnő lehetőséget 
kínálnak a nehéz vagy új piacok első kézből történő megismerésére. 
Ezek az utak lehetőséget biztosítanak a megbeszélésekre a helyi pia-
ci szereplőkkel – vevőkkel, partnerekkel, hatóságokkal, elemzőkkel – a 
konkrét üzleti lehetőségek azonnali felmérése mellett.

Beszerzôi és multiplikátor utak 
Az exportkezdeményezés ilyen utak keretében a célországok beszer-
zőit és multiplikátorait viszi el közvetlenül a németországi gyártókhoz. 
Az utakon külföldi vállalatok, gazdasági és politikai döntésekért fele-
lős vezetők vesznek részt, akik tájékozódni kívánnak a német techno-

lógiákról és szaktudásról, egyben pedig felkeresik a referencia üzeme-
ket. A német vállalatok ennek keretében felvehetik a kapcsolatot a már 
komoly érdeklődést mutató partnerekkel.

Részvétel szakvásárokon és kongresszusokon 
Az exportkezdeményezés szakvásárok és kongresszusok keretében szá-
mos szakmai rendezvényt kínál, amelyek a német gyártók jelenlétét 
fokozzák a potenciális vevők szemében.

Segítség a nemzetközi piacra lépéshez 
Az exportkezdeményezés világszerte hirdeti a „Health made in Germany“ 
általános márkajelzést, és ezzel felkarolja a német gyártók a termékek és 
szolgáltatások nemzetközi értékesítésére irányuló saját erőfeszítéseit.

milyen általános támogatási 
eszköztár áll rendelkezésre?
A BMWi minisztérium számos, ágazatokon átívelő lehetőséggel segíti az 
exportáló vállalatokat.

Beruházási garanciák
� Az Euler Hermes Kreditversicherungs-AG állami exporthitel-garanciák-

kal, ún. Hermes-fedezettel tárja fel a hozzáférést a német exportőrök-
nek a kockázatos piacokhoz, erősítve őket a nemzetközi versenyben.

� Kötetlen finanszírozási hitelgaranciák (UFK) Németország kiemelt 
érdekeit szolgáló külföldi projektek finanszírozását fedezik.

� A német szövetségi kormány beruházási garanciákkal támogatja 
német vállalatok beruházási terveit a politikai kockázatok elleni biz-
tosításra (AGA portál). 

Szakvásári részvétel: A Német Gazdaság Kiállítási é Szakvásári Bizott-
sága (AUMA) nyújt segítséget a vállalatoknak, hogy eredményesen alkal-
mazzák a szakvásárokat a marketing és tájékoztatási eszköztárban.

A Germany Trade & Invest (GTAI), a Német Szövetségi Köztársaság 
Külgazdasági és Telephely-marketing Társasága a németországi gaz-
dasági és technológiai lehetőségeket kínálja külföldön, tájékoztatja a 
német vállalatokat a külpiacokról, és végigkíséri a külföldi vállalatokat a 
németországi letelepedésben.

A német külkereskedelmi kamerák (AHK-k) a világ 80 országában, 
120 városban támogatják a német gazdaság külpiaci kapcsolatait.  ❙

az egészségügyi piac magyarországon 
Sokoldalú üzleti lehetôségek német támogatással

A magyarországi egészségügy piaca méreténél, sokrétûségénél és fejlôdési lehetôségeinél  
fogva jó üzleti lehetôséget kínál német vállalatoknak. A német szövetségi kormány  
az „egészségipari exportkezdeményezés” keretében nyújt ehhez támogatást.

További felvilágosítás: www.duihk.hu 

Hasznos linkek:

www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de • www.agaportal.de 

www.auma.de • www.ahk.de • www.gtai.de 

A német külkereskedelmi kamarák világméretű hálózatához tartozó 
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara testre szabott szolgál-
tatásokkal segíti mind a német, mind a magyar vállalatokat és szerve-
zeteket nemzetközi üzleti elképzeléseik megvalósításában – az egész-
ségipar területén is.

� Piaci információk, piacfelmérő utak: A DUIHK elemzi az egészség-
ipar területéhez kapcsolódó termékekben és szolgáltatásokban rejlő 
piaci lehetőségeket, és egy piaci áttekintés keretében foglalja össze 
az eredményeket. További lehetőség a piaci lehetőségek felmérésére 
a szakértőkkel folytatott személyes eszmecsere.

 Az egészségipar áll az előtérben: A DUIHK németországi ill. 
Németországon belüli tanulmányutakat és továbbképzési progra-
mokat kínál az egészségipar egyes témaköreihez, így például a kór-
házigazgatás területén. 

� Üzleti partnerek közvetítése: A DUIHK egyedi megoldásokkal 
nyújt támogatást a megfelelő értékesítési, beszállítási vagy termelési 
partner kiválasztásában az adott országban.

� Telephelyek felkutatása és telephely-választási tanácsadás:  
A Magyar- vagy Németországban beruházást tervező vállalatok-
nak a DUIHK átfogó szolgáltatáscsomagot kínál az adott ország-
ban tervezett induláshoz.

� Szakvásári szolgáltatások: A DUIHK támogatja a vállalatokat a 
magyar- és németországi szakvásári megjelenésben, és tanácsadás-
sal szolgál a kiállítóknak a hatékony vásári megjelenés érdekében.

 Előtérben az egészségipar: A Düsseldorfban rendezett Medica 
a világ legnagyobb egészségügyi szakvására. A DUIHK támogatja 

a kiállítókat, illetve látogatókat egyaránt, hogy a szakvásárt sikeres 
üzleti kapcsolatok kialakítására hasznosítsa.

� Vállalatok bemutatkozása, rendezvényszervezés: A DUIHK szín-
vonalas rendezvényszervezést kínál első kézből megbízóinak a terve-
zéstől az előkészítésen át a rendezvények utánkövetéséig, a termék-
bemutatótól a szakmai konferenciáig.

� Képzés és továbbképzés: A DUIHK Német-Magyar Képző Központ-
ja (a DUBZ) számos képzési lehetőséget kínál az egészségügyi szek-
torban tevékenykedő vállalatoknak és intézményeknek is, így többek 
között vezetői tréningeket a személyzeti vezetéshez, minőségirányí-
tási továbbképzést, interkulturális együttműködési és idegen nyelvű 
tanfolyamokat, akárcsak energiagazdálkodási képzést.

� Kapcsolatépítés: A DUIHK számos formális és informális lehetősé-
get kínál a közvetlen kapcsolatfelvételre és egyeztetésre a tagvállala-
tok képviselőivel, a politikai döntéshozókkal vagy külső szakértőkkel. 

 Előtérben az egészségipar: A DUIHK számos tagvállalata tevé-
kenykedik az egészségipar és az orvostechnika területén. A kamara 
németországi kooperációs partnereivel ezen kívül célirányosan és 
hatékonyan biztosíthatja a kapcsolatot a német vállalatok, hatóságok 
és szakmai intézmények felé.   ❙

a német-magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara partner a külpiacokon 
... az egészségiparban is

További felvilágosítás:

Balogh Ilona • Ügyvezetô igazgató helyettes, üzletfejlesztési osztályvezetô

Tel.: +36-1-345-7631 • E-Mail: balogh@ahkungarn.hu

A kamara segít a szakvásárokon való 

eredményes részvételben is.
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Deutschland ist weltweit führend im Bereich Medizintechnik, also ist es 
kein Wunder, dass das Angebot an Fachmessen in den Branchen Medi-
zintechnik, Gesundheit und Pharmazie auch sehr vielfältig ist. Durch-
schnittlich finden im Jahr über 30 Medizinmessen in Deutschland statt.
Wir stellen die Wichtigsten für Sie vor. .

Düsseldorf
MEDICA + COMPAMED: Medica, die weltgrößte Medizinmesse, und Com-
pamed, international führende Fachmesse für den Zuliefermarkt der 
medizintechnischen Fertigung präsentieren nach Produktgruppen klar 
strukturiert die gesamte Bandbreite an Produkten, Systemen und Services 
für die medizinische Versorgung in Arztpraxen und Kliniken: von Medizin-
technik und Elektromedizin, Labortechnik und Diagnostika, Physiothera-
pieprodukten und Bedarfsartikeln über Informations- und Kommunika-
tionstechnik für Gesundheitseinrichtungen bis hin zum medizinischen 
Mobiliar und zur Arztpraxis-Einrichtung. Zielgruppen sind insbesondere 
Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Entscheider aus dem Klinikma-
nagement sowie aus dem medizinischen Fachhandel.

www.medica.de

EXPOPHARM: Die internationale Pharmazeutische Fachmesse Expo-
pharm ist  der wichtigste Branchentreff des Apothekenmarktes. Neben 
Arzneimitteln vor allem aus dem Bereich der Selbstmedikation stehen 
pharmazeutische Dienstleistungen, Kosmetik, Homöopathie, aber auch 
Pädiatrie und Nahrungsergänzung im Fokus. Parallel zur Messe findet 
mit dem Deutschen Apothekertag die wichtigste berufspolitische Ver-
anstaltung der deutschen Apotheker statt.

www.expopharm.de

REHACARE: Menschen mit Behinderung, Pflegebedarf und chronischen 
Krankheiten stehen im Mittelpunkt der REHACARE, Fachmesse für inno-
vative Rehabilitationstechnik. Lösungen für alle Lebensbereiche und 
nahezu jedes Handicap werden auf der Fachmesse vorgestellt. Das 
Angebot reicht von Mobilitäts- und Alltagshilfen über Hilfsmittel für 
ambulante oder stationäre Pflege, Kommunikationstechnik und barrie-
refreie Wohnwelten bis zu Ideen für Freizeit, Reise und Sport. 

www.rehacare.de

Essen
FIBO: Die internationale Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit 
– FIBO – entwickelt sich immer weiter zu einem Treffpunkt zwischen Fit-
ness- und Gesundheitsmarkt.

www.fibo.de

Leipzig
ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK: ist die internationale Fachmesse und 
Weltkongress für Prothetik, Orthetik, Orthopädieschuhtechnik, Kom-
pressionstherapie und Technische Rehabilitation.

www.ot-leipzig.de 

Deutschland: Weltweit 
führend bei medizinmessen 

Németország a világ orvostechnikai nagyhatalmai közé tartozik, 
így nem csoda, ha orvostechnikai és egészségügyi szakvásárokból 
is változatos a kínálata. Átlagosan mintegy 30 egészségügyi szak-
vásár kerül évente megrendezésre Németországban, a legfonto-
sabbakat kiemeltük Önöknek. 

Düsseldorf
MEDICA + COMPAMED: A Medica a világ legnagyobb egészség-
ügyi szakvására, valamint a Compamed az orvostechnikai gyár-
tók és beszállítók vezető nemzetközi kiállítása termékcsoportok és 
szolgáltatások szerint strukturálva a teljes piaci kínálatot mutatja 
be: ellátmányok orvosi rendelők és kórházak számára, orvostech-
nika, elektrogyógyászat, labortechnika, diagnosztika, fizioterápiás 
termékek, orvosi informatika, és kommunikációs eszközök, orvosi 
bútorok és berendezési tárgyak. Célcsoportját képezik az orvosok, 
szakápolók, és a kórházmenedzsment döntéshozói, illetve gyógy-
ászati szakkereskedők.

www.medica.de

EXPOPHARM: Az Expopharm nemzetközi gyógyszeripari szakki-
állítás a patikák piacának legfontosabb szakmai találkozóhelye.  
A gyógyszeripari termékek mellett a különböző gyógyszeripari szol-
gáltatásokat, kozmetikai és homeopátiás készítményeket, de gyer-
mekgyógyászati eszközöket és táplálék-kiegészítőket is felvonul-
tat. A vásárral egy időben kerül megrendezésre a „Német Gyógysze-
résznap“ a német patikusok legfontosabb szakpolitikai találkozója is.

www.expopharm.de

REHACARE: A REHACARE az innovatív rehabilitációs megoldások 
szakvására és krónikus betegségben szenvedő, ápolásra szoruló, 
különböző korlátozottságokkal élő emberek számára nyújt segít-
séget. Szinte minden életterületre, szinte minden csökkent képes-
ség ellen. A kínálatban a mindennapi mobilitási segítségnyújtás, 
ambuláns, és tartós helyi kezelésre vonatkozó megoldások, kom-
munikációs technikák, és akadálymentes lakásötletek, illetve sza-
badidős, sport és utazási megoldások szerepelnek. 

www.rehacare.de

Essen
FIBO: A világ vezető fitnesz, wellness és egészségügyi szakvására 
– a FIBO – egyre inkább a fitnesz és az egészségipar keresztmet-
szetévé válik.

www.fibo.de

Lipcse 
ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK: a protetika, ortetika, ortopéd-cipő-
technika, kompressziós terápia és technikai rehabilitáció vezető szak-
vására és nemzetközi kongresszusa.

www.ot-leipzig.de 

németország világelsô 
a szakvásárokban is 


