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Najbardziej oczekiwane targi medyczne tej jesieni - WIHE 2016 już 4
października!
To już IV edycja Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE 2016. W tym roku EXPO XXI
WARSZAWA przy ul. Prądzyńskiego 12/14 zapełnią nie tylko wybitni przedstawiciele branży
medycznej (w tym reprezentanci instytucji państwowych, stowarzyszeń i mediów) z całego świata,
ale również innowatorzy w dziedzinie telemedycyny, topowi producenci wyrobów medycznych,
aparatury specjalistycznej, czy systemów informatycznych dla medycyny. To wszystko w dn.
4-6.10.2016 r.
Program tegorocznych targów jest na tyle bogaty, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Wystawa
będzie obejmowała najnowszy sprzęt z zakresu telemedycyny, rozwiązań IT, wyposażenia szpitali i
wyrobów medycznych. Łącznie organizatorzy informują o ponad 100 wystawcach z całego świata,
m.in. Chin, Ukrainy, Niemiec, Szwecji, Tajlandii, Wielkiej Brytanii, czy Pakistanu. Organizatorzy
będą gościć specjalistów z firm takich jak: Comarch, Kamsoft, Getinge Group, czy ubiegłorocznego
zdobywcę nagrody ,,Najbardziej Innowacyjny Produkt WIHE 2015" - firmę SiDLY, której zwycięstwo
w konkursie zapewniło urządzenie zdalnie monitorujące parametry życiowe pacjentów. - Sami
zwycięzcy tak komentowali swój sukces: Otrzymana przez nas podczas targów nagroda
wpłynęła na wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych klientów, większą
rozpoznawalność naszej firmy na rynku krajowym i międzynarodowym oraz bardzo dużą
liczbę zapytań ze strony partnerów biznesowych - podsumowała Dominika Kipigroch, Marketing
Specialist z firmy SiDLY.
Targi WIHE 2016 przeznaczone są wyłącznie dla przedstawicieli branży medycznej (prezesów,
dyrektorów, menedżerów, kierowników ośrodków medycznych lub oddziałów szpitalnych, lekarzy,
pielęgniarek, studentów medycyny oraz producentów dla branży medycznej, dla których udział jest
bezpłatny. Aby wziąć udział w targach wystarczy wypełnić prosty formularz rejestracji dostępny pod
adresem: www.wihehospital.pl/rejestracja-on-line.
Międzynarodowa wymiana zdań
Już pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu Targów WIHE, odbędzie się konferencja poświęcona
optymalizacji kosztów na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza
w Gorlicach, skierowana głównie do menedżerów zarządzających aparaturą medyczną.
Konferencja zainauguruje cykl paneli dyskusyjnych i prelekcji na temat wprowadzania zmian w
planowaniu budżetów placówek medycznych, modernizacji szpitali pod kątem zarówno
architektonicznym, jak i wyposażenia, efektywnego zarządzania aparaturą medyczną oraz
aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej. W konferencji
,,Modernizacja szpitali i placówek medycznych" 5 października wezmą udział przedstawiciele
instytucji państwowych Polski, Turcji, Niemiec, Serbii, a także firm z sektora medycznego Holandii,
Wielkiej Brytanii, Austrii, czy Stanów Zjednoczonych. Nie zabraknie wystąpień przedstawicieli
Komisji Europejskiej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii
Medycznych (program i zasady udziału w konferencjach na www.wihehospital.pl/konferencje).
Honorowy patronat nad targami objął Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik. O
wysoką wartość merytoryczną wydarzenia dbają partnerzy: Izba Gospodarcza Medycyna Polska,
Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, czy II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.
Targom patronują również ważne instytucje, tj. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych,
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED.
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