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POSKRBIMO ZA ZDRAVJE !

4. MEDNARODNI
sejem sODOBNega zDravstva



Spoštovani,

na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni, ki je stičišče štirih držav, regij in 
jezikov, se je ustalil sejem sodobnega zdravstva MEDICAL, ki bo od četrtka 
28. do sobote 30. maja 2020 že četrtič odprl svoja vrata.

Sejem MEDICAL nagovarja tako strokovno kot tudi laično javnost.  
S predstavitvami sodobnih medicinskih izdelkov, načinov zdravljenja in 
s strokovnimi posveti je pomembno srečevališče zdravstvene stroke in 
ponudnikov. S praktičnimi prikazi, delavnicami in nasveti je prizorišče 
nepogrešljivega povezovanja bolnikov, njihovih skrbnikov in strokovnjakov.

Medicina in še posebej zdravje je tema, ki je vedno aktualna, pa naj gre za 
ljudi, ki so zdravi in želijo zdravi ostati, za bolnike, ki želijo ozdraveti, ter vse 
tiste, ki iz kakršnih koli razlogov potrebujejo zdravniško pomoč ali zdravnika.

Sejem zdravja MEDICAL je v času, ko govorimo o gospodarski rasti in 
razvoju novih tehnologij in znanj, še posebej o digitalizaciji in robotizaciji, kot 
nalašč za to, da na eni strani pokaže vse tisto, kar stroka in nove tehnologije 
na področju medicine in zdravja nudijo, na drugi strani pa ponudi priložnost 
obiskovalcem, da se o teh in alternativnih načinih informirajo.

Vabim vas, da na sejmu MEDICAL 2020 predstavite svojo ponudbo opreme, 
znanja in pozitivnih izkušenj ter tako omogočite ciljnim skupinam celovito 
informacijo o skrbi za zdravje.

Veselimo se zdravega sodelovanja!

Vljudno vabljeni,

Predsednik uprave
Janez Erjavec

POSKRBIMO ZA ZDRAVJE !

MEDICINSKI PRIPOMOČKI,  
INSTRUMENTI IN NAPRAVE
• medicinski pripomočki
• terapevtski pripomočki
• ortopedski pripomočki
• diagnostični instrumenti  
 in naprave
• laboratorijska oprema  
 in instrumenti
• reševalna vozila in oprema
• oprema za zdravstvene institucije DIETETIKA IN ŽIVLJENJSKI SLOG

• preventivni in kurativni programi
• rekreativno gibanje za zdravje  
 in dobro počutje
• duhovne vadbe in prakse
• wellness, selfness, mindfulness
• zdravo prehranjevanje
• prehranska dopolnila
• naravna in druga zdravila
• naravna kozmetika
• higiena in dezinfekcija

KOMPLEMENTARNI,  
ALTERNATIVNI IN NARAVNI 
NAČINI KREPITVE ZDRAVJA 
IN VITALNOSTI 
• raznovrstni zdravilski sistemi  
 in metode
• naturopatija
• homeopatija
• Bachova cvetna terapija
• zeliščarstvo

DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU 
IN V DOMAČEM OKOLJU
• digitalne tehnologije v zdravstvu,  
 medicini in zdravstveni oskrbi
• digitalne tehnologije v  
 domačem okolju
• inovacije in novi načini zdravljenja
• spletne zdravstvene aplikacije 
• aplikacije za bolnike

MEDICINSKE STORITVE
• medicinski posegi 
• rehabilitacija
• preventivni in kurativni programi
• diagnostika
• fizioterapija
• zdraviliško zdravljenje
• psihološka oskrba bolnika
• oskrba na domu
• klinična prehrana
• presejalni programi
• hramba matičnih celic
• neurgentni prevozi
• zdravstvena zavarovanja
• programi društev bolnikov

KONFERENCE, OKROGLE MIZE IN POSVETI
• 2. Alpe Adria konferenca o zdravju na temo  
 “Aktivno in zdravo staranje”
• digitalne tehnologije in inovativni pristopi v zdravstvu  
 in zdravstveni oskrbi
• pacientove pravice in dostopnost do zdravstvenih  
 storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov
• sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe 
• protimikrobna odpornost
• klinična prehrana
• socialno vključevanje oseb z invalidnostmi
• kongres integrativne medicine
• drugo

SVETOVANJA
• nasveti in praktične delavnice za pravilno  
 in varno uporabo medicinskih pripomočkov
• medicinski pripomočki za domačo rabo
• priporočila za zdrav življenjski slog
• samopomoč pri zdravljenju

STANOVSKA SREČANJA
• izvajalcev zdravstvenih storitev
• društev bolnikov
• izvajalcev izobraževalnih programov  
 v zdravstvu in medicini (šole, fakultete)
• izvajalcev zdravilske dejavnosti

• DIGITALIZACIJA IN INOVATIVNI PRISTOPI  
 V ZDRAVSTVU, MEDICINI IN OSKRbI

• DRUŽINSKA MEDICINA

• HRbTENICA – GLAVNI STEbER TELESA

• VKLJUČEVANJE GIbALNO IN SENZORNO  
 OVIRANIH OSEb V VSAKDANJE ŽIVLJENJE

• KOMPLEMENTARNI, ALTERNATIVNI IN  
 NARAVNI NAČINI KREPITVE ZDRAVJA  
 IN VITALNOSTI

• DOLGOTRAJNA OSKRbA NA DOMU

• PROAKTIVNA SKRB ZA ZDRAVJE  
 (OTROK, ZAPOSLENIH, STAREJšIH OSEb) 

RAZSTAVNI PROGRAM

TEŽIšČA

STROKOVNI PROGRAM
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4. MEDNARODNI
SEJEM SODOBNEGA zDRAvSTvA
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Gornja Radgona

DELOvNI ČAS SEJMA
Od 9.00 do 18.00

ROK PRIJAVE
31. 3. 2020

Mateja Jaklič
direktorica komerciale
E: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si

mag. vesna Dajčman 
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 118
E: vesna@pomurski-sejem.si

Miran Mate
projektni vodja
M: +386 (0)41 263 107
E: miran.mate@pomurski-sejem.si

Hrvaška
Manox d.o.o.
Marjan Novak
Pušćine, Čakovečka 79
40305 Nedelišće
T: +385 0 98 241 952
T/F: +385 0 40 895 196
E: manox@manox.hr

Slovaška
Štefan Kunčak
Plzenska 4
83103 Bratislava 3
T: +421 907 729 407
E: skuncak@gmail.com

Madžarska
Mac-Line Hungary Ltd.
1 93 Felszabadulás Str.
Röszke H-6758
T/F: +36 62 430 861
E: office@macline.hu
www.macline.hu

Italija
TURISMO srl
viale S. Marco, 58
30020 Venezia Italia
T:+39 377 2394638
E: fira.radgona@gmail.com
www.turismosrl.it

INFORMACIJE:

PREDSTAvNIŠTvA:

OSEBNA IZKAZNICA 2018
število razstavljavcev:  160 | sodelujoče države: 8 | razstavni prostor: 7.500 m2 | število obiskovalcev: 4.800


