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ABIMED

ABIMO

N

este ano, a ABIMED
contribuiu para a fundação do movimento Coalizão Saúde, apoiou as políticas industriais de transferência
de tecnologia do Ministério da
Saúde e MDIC e realizou estudos sobre Inovação e Sustentabilidade do Sistema de Saúde.
Além disso, lançou o Prêmio
ABIMED de Inovação Transformacional, apoiou as atividades
do Grupo Interinstitucional e
da CPI sobre dispositivos médicos implantáveis. Destaca-se
também sua participação nas
atividades do IMDRF (Fórum
Internacional de Reguladores
de Dispositivos Médicos). A
entidade registrou ainda um
aumento de 25% no número
de suas associadas; ampliou o
quadro de executivos e treinou
pequenas e médias empresas
na implementação de seu Código de Conduta.

E

m 2015, a ABIMO promoveu, em parceria com a
Apex-Brasil, a famosa Rodada de Negócios durante a
HOSPITALAR Feira + Fórum. Na
ocasião, foram feitas 400 reuniões entre 16 compradores e 56
empresas brasileiras, e fechados mais de US$ 5 milhões em
negócios. A ABIMO também integrou a comitiva do Brasil em
missão empresarial pela Rússia
e Polônia liderada pelo vice-presidente Michel Temer. Além
disso, a entidade levou empresas brasileiras para importantes
eventos do mundo, como a International Dental Conference & Arab Dental Exhibition, a
Arab Health e a Feira MEDICA.
O 4º CIMES foi outra importante ação realizada pela ABIMO,
reunindo grandes nomes nacionais e internacionais da indústria, academia e setor regulatório da área da saúde.
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Francisco Balestrin,
Presidente da ANAHP

ANAHP

D

e janeiro a novembro de
2015, a ANAHP conquistou 12 novos membros,
passando de 68 a 80 – localizados em 17 Estados brasileiros
e no Distrito Federal. Também
neste ano, a entidade alterou
seu estatuto com vistas a permitir o ingresso das empresas
de home care. Dos 12 novos
associados conquistados neste
ano, três atuam neste segmento. A ANAHP tem se destacado
não só no Brasil como entre
seus parceiros internacionais.
Em outubro de 2015, o presidente Francisco Balestrin foi
designado como Presidente
eleito da Associação Mundial
de Hospitais (a International
Hospital Federation – IHF). A
entidade também investiu em
seminários, congressos, encontros, workshops e grupos
de trabalho durante todo este
ano.

