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Zdravstvo

Odpirali bodo  
vprašanje dolgotrajne oskrbe
Poleg predstavitve inovacij ter novih tehnologij bodo prostor namenili 
tudi razpravi o dolgotrajni oskrbi in strategiji dolgožive družbe.
Miran Mate, Foto: Pomurski sejem

Po uspehu dveh prireditev in pozitivnih odzivih 
razstavljavcev in obiskovalcev pripravlja Pomurski 
sejem v sodelovanju z Združenjem proizvajalcev in 
distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, 
GZS-Podjetniško trgovske zbornice, tretjo ponovitev 
Mednarodnega sejma sodobnega zdravstva MEDICAL 
v Gornji Radgoni od 17. do 19. aprila 2018. 

Od inovacij do digitalizacije v zdravstvu

V letu 2018 bo sejem MEDICAL še posebej odgovarjal 
na vprašanja dolgožive družbe, dolgotrajne oskrbe 
in celostne obravnave pacienta, proaktivne skrbi za 
zdravje na delovnem mestu ter vključevanja gibalno 
in senzorno oviranih oseb v vsakdanje življenje. 
Posebna pozornost bo posvečena prikazu inovacij ter 
novih tehnologij in digitalizacije v zdravstvu. Ob tem 
pa bo seveda predstavljal najsodobnejše medicinske 
in rehabilitacijske pripomočke, instrumente, naprave 
in storitve, zdravila in preparate, dietetiko, preven-
tivo, zdrav življenjski slog in bivanje, zdravilstvo in 
integrativno medicino.

Nagovarjal bo tako medicinsko osebje in stro-
kovne delavce, kot tudi bolnike in tiste, ki skrbijo za 
svoje in za zdravje bližnjih. S proizvajalci in ponudniki 
medicinskih izdelkov in storitev jih bo povezoval na 
poslovnih predstavitvah in strokovnih srečanjih ter 
ob strokovnih medicinskih svetovanjih in delavnicah. 
Obiskovalcem bo ponudil obilico zdravega dogajanja 
in strokovnih nasvetov. Na enem mestu bodo lahko 
opravili številne meritve zdravstvenih parametrov, 

darovali kri na krvodajalski akciji ter poskrbeli za 
dobro počutje ob izbrani ponudbi dietetičnih in zdra-
vih jedi v Zdravi kuhinji.

Tudi o strategiji dolgožive družbe

Na sejmu se bo odvila okrogla miza na temo dolgo-
trajne oskrbe in strategije dolgožive družbe v 
organizaciji ministrstva za zdravje v sodelovanju 
z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. Medicinske sestre se bodo v 
organizaciji stanovskih združenj srečale na temo 
svojega pomena v lokalnih skupnostih. Združenje 
proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomoč-
kov SLO-MED pripravlja okroglo mizo o dostopnosti 
zobozdravstvenih storitev (Združenje laboratorijske 
zobne protetike Slovenije) ter dostopnosti modernih 
oblog za oskrbo kroničnih ran. 

Združenje za integrativno medicino Slovenije 
organizira javno konferenco o odnosu medicine, 
zdravilstva in znanosti, URI - SOČA, Center za poklicno 
rehabilitacijo Murska Sobota pa strokovno srečanje o 
zaposlovanju invalidnih oseb. Strokovna in stanovska 
srečanja napovedujejo NIJZ, Zdravniška zbornica, 
Slovensko zdravniško društvo in društvo Spominčica. 
ZZZS bo predstavil projekt »Farmacevtsko svetova-
nje«, Združenje laboratorijske zobne protetike  poklic 
zobotehnika in vzorčni laboratorij ter GZS-PTZ, 
Sekcija refleksoterapevtov prednosti refleksotera-
pije. gg 

Pri organizaciji 
sejma in strokovnih 
predstavitev 
sodelujejo tudi 
krovne državne 
institucije, 
zavodi, zveze in 
društva bolnikov 
ter nacionalne 
invalidske in 
humanitarne 
organizacije, 
ki zagotavljajo 
bogato, s stroko in 
izkušnjami podprto 
dogajanje.


