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Med 17. in 19. aprilom 2018 je v Gornji Radgoni potekal 3. Mednarodni sejem sodobnega zdravstva Medical. V 
organizaciji Sekcije pomurske regije se je na stojnici predstavilo tudi naše društvo, kjer so bila na voljo 
informativna gradiva društva. Sejem je obiskalo tudi nekaj članov društva iz različnih sekcij.  
Sejemsko dogajanje je bilo zopet zelo pestro. Tako kot prejšnji dve leti so tudi letos na sejmu sodelovali različni 
javni in zasebni zavodi: Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica Slovenije, UKC Maribor, Splošna bolnišnica 
Murska Sobota, Rdeči križ, Farmacevtske družbe, zdravstveni domovi ter različna društva. Na sejmu je posebna 
pozornost bila posvečena prikazu inovacij, digitalizacije in novih tehnologij v zdravstvu. V tem sklopu je še 
posebej izstopala predstavitev nadgradnja projekta Bionski človek. 
Na sejmu so nudili meritve kostne gostote, pretočnosti ožilja na nogah, gibljivost sklepov in mišične moči, 
krvnega tlaka in sladkorja, holesterola, visceralne maščobe in meritve drugih vitalnih parametrov. V sklopu 
sejma so potekali različni seminarji in delavnice: 

 Protistresna delavnica 

 Okrogla miza – Inovativni pristopi v zdravstvu, dostopnost zobozdravstvenih storitev 

 Strokovno srečanje: Zaposlovanje oseb z invalidnostmi 

 Seminar: Vloga medicinskih sester v lokalni skupnosti, koronarna bolezen in vseživljenska 
rehabilitacija, konoplja v zdravstvene namene, kako zmanjšati tveganja za demenco 

 Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja.  
 
Poleg strokovnih predavanj je potekal praktičen prikaz kulinaričnega programa, nutricističnega programa, 
veganska, vegetarijanska prehrana, prehrana prilagojena za sladkorne bolnike, prehrana za športno aktivne,… 
Prikazane so bile telesne vadbe za različna bolezenska stanja. V organizaciji Rdečega križa je potekalo regijsko 
tekmovanje osnovnošolskih ekip v prvi pomoči. Za najmlajše obiskovalce je ob otvoritvi poskrbelo društvo 
Hospic z lutkovno predstavo Jesen listka Timija.  
 
Tudi letos se je strokovnega srečanja na temo zaposlovanje invalidov udeležila tajnica društva Danica Koren. 
Obravnavali smo teme: zakonodaja na področju zaposlovanja invalidov, poklicna orientacija mladostnikov s 
kroničnimi  obolenji, predstavljen je bil projekt Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela s konkretnimi 
primeri izvedenimi do sedaj. Tudi naše društvo se je vključilo v ta projekt. Po posvetu se je tajnica društva 
dogovorila s koordinatorko projekta gospo Tatjano Dolinšek o konkretnem sodelovanju društva v projektu.  
 
 
 
 
 

 
 


