
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Második alkalommal, 2019. október 7–9. között rendezi meg a HUNGEXPO 

Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Magyarország egyetlen átfogó 
egészségipari fórumát, a HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai 

Kiállítást és Konferenciát. Az idei esemény középpontjában a kórházépítés- és 
fejlesztés, valamint a digitális egészségügyi megoldások állnak.  
 

Az idei HUNGAROMED-re érkező szakemberek számos konferencián vehetnek részt és 
izgalmas szakmapolitikai kerekasztal-beszélgetéseket hallgathatnak végig, az 

egészségügy aktualitásairól. Az érdeklődők három nap alatt 11 konferencián bővíthetik 
tudásukat, melyek többsége akkreditált kreditpontos továbbképzés, így segíti az 
egészségügyben dolgozók előmenetelét is. A programok elsősorban három fő témát 

érintenek: az egészségügyi technológiai ipar fejlődését, a kórházépítészetet és 
kórházfejlesztést, valamint – leghangsúlyosabban – a digitális egészségügyi 

megoldásokat.  
A HUNGAROMED-en szerveznek először Magyarországon élő mesterséges intelligencia 
bemutatót – az I. Országos Medikus találkozó keretében –, amely betekintést enged a 

mesterséges intelligencia képalkotó diagnosztikai lehetőségeibe a mammográfia és a 
patológia területén. A Digitális egészségügy – Háttérintézményi prioritások elnevezésű 

konferencián a Semmelweis Egyetem dékánja, Dr. Szócska Miklós mellett az ÁEEK, az 
Országos Mentőszolgálat és az OVSZ előadói is a digitalizáció hatásaira, a téma 
fontosságára hívják fel a figyelmet. 

Ismét a HUNGAROMED-en tartják meg a 41. Medicina Fórumot, az egészségügy 
vezetőinek és döntéshozóinak legnagyobb összejövetelét, amely ezúttal – az eddigi 

szokásoktól eltérően – kétnapos lesz. Az első (keddi) napon kerekasztal beszélgetésen 
vesz részt Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár EMMI. 
A kiállításon és a hozzá kapcsolódó konferenciákon külföldi szakemberek is felszólalnak, 

köztük John Cooper, aki A kórházépítészet és kórházdesign 21. századi megfontolásai 
címmel tart előadást. 

(John Cooper széles körű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik a kórházépítészet és 
kórházdizájn területén. Díjnyertes kórházfejlesztési projekteket vezetett, és ő a 

programigazgatója az európai egészségügyi dizájn kongresszusnak (European 
Healthcare Design Congress). 
A rendező HUNGEXPO a HUNGAROMED szervezése alatt többször is megnövelte a 

konferencia termek méretét a nagyszámú előregisztrációk miatt. Az események 
többsége így is telt házas, számos kórház- és cégvezető, valamint elismert 

egészségügyi szakember jelezte részvételét.  
A szakmai programokról bővebben a http://hungaromed.hu/hu/programok oldalon 
olvashat.  
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A nagy nemzetközi cégek (LG, EIT Health, Beurer, Euromedic) mellett idén is kollektív 

standon állít ki a MediKlaszter, neves magyar orvostechnikai gyártó cégekkel együtt. Az 
EIT Health standján pedig bemutatkoznak a magyar egészségügyi startup cégek. 

Az esemény jelentőségét jelzi, hogy olyan fontos állami szervezetek is kiállítóként 
jelennek meg, mint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az Országos Mentőszolgálat, 

a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Vérellátó Szolgálat. A folyamatosan 
bővülő kiállítói lista a http://hungaromed.hu/hu/kiallitoi-lista-2019 oldalon tekinthető 
meg.  

 
A Hungaromed Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállításra és Konferenciára ebben az 

évben is díjmentes a szakmai regisztráció. Regisztrálni a 
http://hungaromed.hu/hu/latogatoi-regisztracio  oldalon lehet.  
 

Megközelítés az Albertirsai úton át, a K-IV-es épület felőli bejáraton. 
Nyitva tartás: 2019. október 7–9. között, minden nap 8.30 -tól 18.00 óráig 

 
A kiállítás kiemelt szakmai partnerei: az EMK, a MediKlaszter, a Medicina Fórum, a 
Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság és a Magyar Kórházszövetség.  

 
Budapest, 2019. október 7.  
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