
 
 
Naše društvo se je predstavilo na sejmu sodobne medicine Medical 
v Gornji Radgoni 
Romana Fras  
 
V Gornji Radgoni je od 6. – 8. aprila 2017 potekal 2. Mednarodni sejem sodobne medicine Medical. Letos se je 
na sejmu s svojo stojnico predstavilo tudi naše društvo.  Na stojnici je sodelovalo kar nekaj članov naše sekcije, 
pridružila pa se nam je tudi tajnica društva Danica Koren, ki se je prvi dan udeležila otvoritve sejma, drugi dan 
pa  strokovnega srečanja na temo »Zaposlitvena rehabilitacija«. Sama sem sejem obiskala prvi dan, to je 6. 
aprila.  
Sejem je ponujal strokovne nasvete, izdelke za boljše zdravje in počutje, brezplačne meritve vitalnih 
parametrov, najsodobnejše pripomočke in načine za odkrivanje in zdravljenje bolezni ter izdelke za zdrav 
življenski slog.  
Na sejmu se je s svojimi stojnicami predstavilo veliko društev: Društvo sladkornih bolnikov, Društvo bolnikov po 
možganski kapi, Društvo za fibriomalgijo, Vegansko društvo, Društvo ledvičnih bolnikov, Društvo za boj proti 
raku na debelem črevesu, Združenje slovenskih dermatovenerologov, Center Iris – za slepe in slabovidne, Zveza 
paraplegikov,… 
Sodelovale so tudi slovenske zdravstvene šole, bolnišnice, zdravstveni domovi in domi za ostarele, lekarne ter 
Rdeči križ, ki je predstavljal oživljanje z defibrilatorjem.  
Obiskovalci sejma smo si lahko izmerili krvni pritisk, sladkor, holesterol, gleženjski indeks, očesno dioptrijo in 
pritisk ter visceralno maščobo.  
Vse tri dni so potekala strokovna predavanja. V času mojega obiska je potekalo strokovno predavanje o 
konoplji, ki se uporablja v zdravstvene namene. Konoplja je v zadnjem času zelo aktualna rastlina, s katero se 
zaenkrat ukvarja alternativna medicina. Nisem bila presenečena, da je prav njihova stojnica privabila veliko 
obiskovalcev.  
Poleg strokovnih predavanj je potekal praktičen prikaz zdrave kuhinje za različna zdravstvena stanja. Končni 
izdelki so bili dani obiskovalcem za degustiranje.  
Na zunanjem prostoru se je predstavila zdravstvena enota ROLE – I, novo reševalno vozilo in dinamičen prikaz 
zdravstva Slovenske vojske. 
Sejem je bil tako kot lani zelo zanimiv. Na voljo je bilo kar nekaj brezplačnih izvodov zdravstvenih revij. Sejem je 
tako poskrbel in ponudil veliko informacij in nasvetov, ki jih lahko uporabimo v vsakodnevnem življenju, saj je 
zdravje v naših rokah. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


