
MEDICAL, GORNJA RADGONA, OD 14. DO 16. APRILA

Pred nami je prvi sejem
sodobne medicine
Medical bo predstavil sodobne načine odkrivanja, zdravljenja in lajšanja bolezni, ponudil uporabne
delavnice in zanimive strokovne posvete ter poskrbel za dobro počutje z izbrano in dietetično
ponudbo jedi,

Prvi mednarodni sejem sodobne
medicine MEDICAL organizira
Pomurski sejem od 14. do 16.
aprila 2016 v Gornji Radgoni
v sodelovanju z Združenjem
proizvajalcev in distributerjev
medicinskih pripomočkov SLO-
MED in pod okriljem Ministrstva
za zdravje. Povezal bo ponudnike
medicinskega tehnološkega
napredka, zdravnike, medicinsko
osebje, društva bolnikov in
vse, ki skrbijo za svoje zdravje
in za zdravje sočloveka. Sejem
bo predstavil sodobne načine
odkrivanja, zdravljenja in lajšanja
bolezni ter seznanjal z najboljšimi
terapevtskimi praksami in
dosežki; omogočal in vzpodbujal
bo stike ter izmenjavo izkušenj
med razstavljavci, bolniki in
medicinskimi strokovnjaki; širil
bo načela sodobne in etične
skrbi za zdravje in zastopal vsa
področja takšne skrbi. Ponudil
bo uporabne delavnice in
zanimive strokovne posvete
ter poskrbel za dobro počutje z
izbrano in dietetično ponudbo
jedi. Izvedeli boste tudi vse o
pravicah in možnostih, ki izhajajo
iz obveznega, dopolnilnega in
nadstandardnega zdravstvenega
zavarovanja.

ZDRAVI RAZSTAVNI PROGRAM
Predstavljena bo pestra ponudba
zdravstvenih instrumentov,
pripomočkov in storitev,
med njimi pripomočki za
inkontinenco, za gluhe in
naglušne, mikrocirkulacija,
bioresonanca in regulativna
medicina, svetlobna terapija,
fizioterapija, merilniki krvnega
tlaka in sladkorja, inhalatorji,
stimulatorji, medicinske

negovalne postelje, sistemi za
merjenje gleženjskega indeksa,
UV-dezinfekcija in ionizacija,
intimna nega, izdelki za
inkontinenco in oskrbo rane,
električni invalidski vozički in
skuterji, protetika, stopniščni
vzpenjalniki, zobozdravstveni
material in pribor, sanitetni
material, delovna oblačila, obutev
in osebna varovalna oprema za
zdravstvo ... Na voljo bo široka
izbira kozmetike, prehranskih
dopolnil in ponudbe za zdrav
življenjski slog, predstavljene pa
bodo tudi lekarniške kognitivne
storitve, različni zdravilski sistemi
in metode ter literatura in
založništvo s področja zdravstva.

Dežela gostja bo Češka, ki bo na
razstavnem prostoru predstavila
ponudnike medicinske opreme
in pripomočkov iz Češke, osnovni
namen predstavitve je seveda
navezovanje novih poslovnih
stikov na slovenskem trgu.

ZDRAVO DOGAJANJE
Med bogato obsejemsko doga-
janje lahko vsekakor štejemo
seznanjanje o pravicah pacientov,
brezplačne meritve krvnega tlaka,
krvnega sladkorja, holesterola,
visceralne maščobe, ultrazvoč-
na meritev mineralne kostne
gostote, merjenje gleženjskega
indeksa - pretočnost arterijske-
ga ožilja na nogah, brezplačna
svetovanja strokovnjakov, izo-
braževanje v nudenju začetnih
postopkov oživljanja, zdravstvena
vzgoja bolnika s sladkorno bole-
znijo s svetovanji o diabetični
prehrani, predstavitev novosti
na področju vodenja sladkorne
bolezni (mobilne aplikacije),
predstavitev osebnega mobilne-
ga EKG-senzorja za preventivno
uporabo, za bolnike in starejše
ljudi, predstavitev preventivnih
programov za odrasle (Svit, Dora,
Zora, PPKNB, Uživajmo v zdravju,
Zdravi na kvadrat ...), predstavitev
projekta Pravi moški skrbi zase,

predstavitev oskrbe in preventive
pri inkontinenci ter inkontinenč-
nem dermatitisu. Spoznali boste
oskrbo bolnika pri stomi, oskrbo
kroničnih ran, intimno nego,
različne načine beljenja zob v
zobozdravstveni ordinaciji in
doma, naturopatijo in holistično
iridologijo, lasersko terapijo - teh-
nike mobilizacije vratne hrbte-
nice, masažni stol s stimulacijo
refleksnih točk, homeopatijo pri

_____■ ________________________________
X_M *'*-+ _^__^________________H

ZGORAJ Spoznali boste oskrbo
bolnika pri stomi, oskrbo
kroničnih ran, intimno nego,
naturopatijo in holistično
iridologijo, lasersko terapijo,
masažni stol s stimulacijo
refleksnih točk in homeopatijo pri
različnih obolenjih.
ZGORAJ DESNO Na sejmu
se boste lahko seznanili z
zobozdravstvenim materialom
in priborom ter različnimi načini
beljenja zob v zobozdravstveni
ordinaciji in doma.
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različnih obolenjih m bih deležni
promocije telesne dejavnosti za
zdravje, demo nordijske hoje in
testa hoje na dva km.

V zdravem duhu sejma Medical
bo tudi gostinska ponudba na
sejemskem gostišču, ki bo ponu-
jala hrano in pijačo po načelu
"izberimo zdravo".

VEČ GLAV VEČ VE
Ministrstvo za zdravje bo kot
krovno ministrstvo v sodelovanju
z Nacionalnim inštitutom za
javno zdravje obeležilo prvi dan
dogajanja z okroglo mizo na temo
eZdravje - začetni izzivi in razvojne
priložnosti. Na razstavnem pro-
storu bodo predstavili nacionalni
projekt eZdravje.

Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je bo spodbujal javnost k sode-
lovanju v presejalnem programu
Svit, svetovali bodo o zdravem
življenjskem slogu, preprečevanju
in zgodnjem odkrivanju najpo-

gostejših bolezni ter predstavili
preventivne programe za odrasle.
Opravljali bodo meritve dejavni-
kov tveganja za kronične nenale-
zljive bolezni, izvajali demonstra-
cijske delavnice nordijske hoje,
test hoje ter spodbujali k zdravi
prehrani.

Povabilu Pomurskega sejma za
sodelovanje v strokovnem delu
so se s predavanjem, delavnico
ali s predstavitvijo na razstavnem
prostoru odzvale mnoge izmed
nacionalnih zvez in društev inva-
lidov ter bolnikov: ILCO - Zveza
invalidskih društev Slovenije,
Društvo onkoloških bolnikov,
Europa Donna, Društvo psoriati-
kov Slovenije, Društvo uroloških
bolnikov Slovenije, Zveza društev
diabetikov Slovenije, Zavod
Diabetes, Društvo gluhih in
naglušnih Pomurja, Zveza društev
slepih in slabovidnih Slovenije ter
številne druge.

(AJD)

DELOVNI ČAS IN VSTOPNICE

5, 4 IN 3 EUR
Sejem Medical bo odprt od četrtka, 14. aprila, do sobote, 16. aprila
2016, od 9. do 18. ure. Cena celodnevne vstopnice za odrasle je 5
€, za imetnike izkaznic društev bolnikov in zdravstvenih delavcev
ter upokojence 4 €, za učence, dijake in študente 3 €.

STROKOVNI PROGRAM
SEJMA MEDICAL
VSE DNI
Vse sejemske dni bodo od 9.30
do 18.00 po posebnem urniku
na odru v središču sejemskega
dogajanja potekale zdravstvene
delavnice in predstavitve
ponudnikov medicinske
opreme ter društev bolnikov in
zdravstvenih delavcev.

ČETRTEK, 14. 4. 2016
10.00/dvorana1: Otvoritev 1.
mednarodnega sejma sodobne
medicine Medical

10.00-14.00/dvorana 2:
Problemska konferenca: Kako
vzgojiti zdravega otroka v svetu
zaslonov? (Zavod Diabetes)

12.00-13.30/dvorana1:
Okrogla miza: eZdravje
(Ministrstvo za zdravje RS in
Nacionalni inštitut za javno
zdravje)

13.30/dvorana1: Predavanje:
Skupaj si lahko pomagamo
(Društvo uroloških bolnikov
Slovenije)

PETEK, 15. 4. 2016
10. 00-12. 00/dvorana 2:
Predavanje: Promocija
zdravja na delovnem mestu
(ZZZS, Gospodarska zbornica
Slovenije in Nacionalni inštitut
za javno zdravje)

11.00-13.00/dvorana1:
Okrogla miza: Invalidi in
pomen tehničnih pripomočkov
v procesu rehabilitacije in
na delovnem mestu (URI -

SOČA, Center za poklicno
rehabilitacijo, enota Murska
Sobota, Društvo gluhih in
naglušnih Pomurja)

12.00-14.00/dvorana 2:
Delavnica na temo promocije
zdravja na delovnem mestu
v mikro, majhnih in srednje
velikih podjetjih (GZS,
Podjetniško-trgovska zbornica)

13.00-14.00/dvorana1:
Predavanje: Nove tehnologije
pri operacijah v urologiji
(Društvo uroloških bolnikov
Slovenije)

SOBOTA, 16. 4. 2016
9.00-9.45/dvorana2:
Predavanje: Skrb za zdravje je
dolžnost vsakega posameznika
(Europa Donna, Slovensko
združenje za boj proti raku
dojk)

10.00-15.00/dvorana1:
2. Mednarodni kongres
integrativne medicine
Slovenije "Za zdravje gre -
celostni pogled na zdravje"
(Kotizacija 25 € za člane ZIMS
in 35 € za nečlane, Združenje
za integrativno medicino
Slovenije)

10.30-11.30/dvorana2:
Okrogla miza: Oskrba
starostnika v Pomurju (Društvo
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Pomurja)

15.00-17.00/dvorana1:
Okrogla miza: Učinkovitost
zdravilstva (Združenje za
integrativno medicino
Slovenije in GZS, Sekcija
refleksoterapevtov)

Program organizatorji še
dopolnjujejo. Podrobnejšega
najdete na: www.pomurski-
sejem.si.
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