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POSKRBIMO ZA ZDRAVJE !

4. MEDNARODNI
sejem sODOBNega zDravstva



Spoštovani,

4. mednarodni sejem sodobnega zdravstva MEDICAL bo potekal v času 
predsedovanja Slovenije Svetu EU. Od 23. do 25. septembra 2021 bo eden od 
osrednjih dogodkov, s katerimi se bo naša država predstavila mednarodni strokovni 
in poslovni javnosti. 

Poudaril bo pomen in uspehe zdravstvenih delavcev pri premagovanju epidemije 
novega koronavirusa ter spodbujal pravočasno cepljenje. Ponudil bo tehnološke 
novosti s področja digitalizacije ter inovativne pristope v zdravstvu, medicini in 
oskrbi. Posvetil se bo hrbtenici kot glavnemu stebru telesa ter vključevanju gibalno 
in senzorno oviranih v vsakdanje življenje. V ospredju bodo družinska medicina, 
proaktivna skrb za zdravje otrok, zaposlenih in starejših z dolgotrajno oskrbo na 
domu. Svetoval bo pravilno prehrano in načrtovano gibanje ter dopolnil medicinsko 
stroko s komplementarnimi, alternativnimi in naravnimi načini krepitve zdravja in 
vitalnosti.

Sejem MEDICAL bomo organizirali sočasno z 8. mednarodnim sejmom obrambe, 
varnosti, zaščite in reševanja SOBRA. Na njem se bodo ob ponudnikih izdelkov 
in storitev za obrambo, varnost, zaščito in reševanje predstavile ključne državne, 
prostovoljne in dolžnostne organizacije, ki z zdravstvenim sektorjem najtesneje 
sodelujejo. Skupaj s pristojnimi ministrstvi bo ob predsedovanju Slovenije Svetu EU 
dan še večji poudarek mednarodnemu povezovanju in sodelovanju, kar vam prinaša 
nove priložnosti za promocijo in trženje.

V duhu čim širše zdravstvene preventive pa bomo kot organizator poskrbeli tudi 
za obisk družin in posameznikov, ki želijo odgovorno poskrbeti za svojo osebno ter 
zdravstveno varnost in zaščito. Zato vas še posebej vabimo, da na sejmu MEDICAL 
2021 izpostavite medicinsko opremo za občane, kot so zaščitna oblačila, kompleti 
prve pomoči, sredstva za razkuževanje, maže, zdravila, različni preventivni in kurativni 
farmacevtski pripravki, sanitetni material… Zanimanje za ta program je namreč v 
času vse večjih zdravstvenih tveganj in tveganj naravnih nesreč v velikem porastu.

Vljudno vabljeni v uspešno mednarodno zavezništvo poslovnega sodelovanja, 
varnosti in zdravja MEDICAL 2021!

S spoštovanjem,

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
• energijska in frekvenčna terapija  
 (Tesla, Rife, Reiki,…)
• kristali in kristaloterapija,…

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
• aktualne teme s področja zdravstva  
 in zdravstvene oskrbe
• digitalne tehnologije v zdravstvu in zdravstveni oskrbi
• sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe 
• protimikrobna odpornost
• klinična prehrana
• socialno vključevanje oseb z invalidnostmi
• kongres integrativne medicine

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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vhod / 
izhod

uprava sejma
tiskovno središče

recepcija

dvorana /  
predavalnica

parkirišče

4. MEDNARODNI
SEJEM SODOBNEGA ZDRAVSTVA
23. – 25. 9. 2021 
Gornja Radgona

DELOVNI ČAS SEJMA
Od 9.00 do 18.00

Boris Nicolas Erjavec
izvršni direktor
T: +386 (0)2 5642 115
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

mag. Vesna Dajčman 
direktorica komerciale in
projektni vodja sejma MEDICAL
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:

ORGANIZATOR:

PREDSTAVNIŠTVA:

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

ROK PRIJAVE
30. junij 2021


