
POSKRBIMO ZA ZDRAVJE!

14. - 16. 4. 2016
Gornja Radgona

MEDICAL

1. MEDNARODNI 
sejem sodobne medICIne



Spoštovani!
Vabimo Vas, da sodelujete na 1. mednarodnem sejmu sodobne medicine MEDICAL, ki bo potekal od 14. do 16. aprila
2016 v Gornji Radgoni. Sejem bo priložnost, da obiskovalcem ponudite Vaše znanje, izdelke in storitve.

MEDICAL organiziramo na pobudo in v sodelovanju z Združenjem proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov
SLO-MED v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice.

Namen sejma je predstaviti nosilce medicinskega tehnološkega napredka na področju medicinske opreme, farmacije, 
alternativnih oblik zdravljenja in preventive. Pri tem nagovarjamo ne samo tiste, ki se ukvarjajo z medicino, alternativno
medicino in farmacijo, ampak nagovarjamo tudi pomen zdrave prehrane, zdravega bivanja in zdrave aktivnosti. 

Kot organizatorji sejma bomo poskrbeli za široko promocijo prireditve in obisk strokovne, poslovne in splošne javnosti
iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in drugih držav.

Vljudno vabljeni k uspešnem in koristnem sodelovanju na 1. mednarodnem sejmu sodobne medicine MEDICAL!

Pomurski sejem d.d.

Janez Erjavec, Predsednik uprave

MEDICAL



MEDICINSKI PRIPOMOČKI, 
INSTRUMENTI IN NAPRAVE
•medicinski pripomočki 

•terapevtski pripomočki 

•diagnostični instrumenti in naprave

•laboratorijska oprema in instrumenti

•reševalna vozila

•oprema za zdravstvene institucije

STORITVE
•medicinski posegi

•rehabilitacija

•preventivni in kurativni programi

•presejalni programi

•hramba matičnih celic

•fizioterapija

•psihološka oskrba bolnika

•oskrba na domu

•neurgentni prevozi

•diagnostika

•programi društev bolnikov

ZDRAVILA IN PREPARATI
•zdravila na recept

•hospitalna zdravila

•zdravila brez recepta

•magistralni pripravki

•medicinska kozmetika

DIETETIKA IN ŽIVLJENJSKI SLOG
•preventivni in kurativni programi

•prehranska dopolnila

•šport za zdravo življenje

•zdravo prehranjevanje

DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU
IN V DOMAČEM OKOLJU
•e-naročanje

•e-recept

•spletne aplikacije

•letne naročilnice in recepti

•aplikacije za bolnike

ZDRAVILSTVO
•zdravilski sistemi in zdravilske metode

•homeopatski pripravki

•temelji prehrane

STANOVSKA SREČANJA
•srečanje izvajalcev zdravstvenih storitev

•srečanje društev in članov društev

•srečanje izvajalcev izobraževalnih programov
v zdravstvu in medicini (šole, fakultete)

•srečanje izvajalcev zdravilske dejavnosti

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

•samooskrba kroničnih stanj v vsakdanu 
posameznika (komplianca pri jemanju zdravil, 
uporabi medicinskih pripomočkov…)

POSVETI, PREDAVANJA IN
OKROGLE MIZE
•strokovni posvet o pravicah bolnikov in 

dostopnosti do zdravstvenih storitev, zdravil
in medicinskih pripomočkov

•okrogla miza na temo javnega naročanja v
zdravstvu 

•vpliv medicinskih pripomočkov na izid 
zdravljenja

R A Z s T A V n I
P R O G R A M  

s T R o K o V n I
P R O G R A M  



ORGANIZATOR:

Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona, Slovenija
Tel.: 02/ 5642 116
Faks: 02/ 5642 160
E-pošta: info@pomurski-sejem.si

PARTNER:

Informacije: 

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

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

Jana Dimec
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 108
E: jana.dimec@pomurski-sejem.si

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

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

Predstavništva: 

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

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

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

T e R m I n  I n  K R A j :
14. - 16. april 2016, Gornja Radgona

www.pomurski-sejem.si

RoK PRIjAVe ZA sodeLoVAnje: 
15. januar 2016

deLoVnI ČAs sejmA:
od četrtka do sobote od 9.00 do 18.00 ure

MEDICAL


