
22 športnih disciplin 
/ prizorišč  

1500 udeležencev 
iz 40 držav 

Mednarodni simpozij 
športne medicine

Večerne zabave 
in slavnostni zaključek 

Šport, zdravje, 
kolegialnost 

8 dni

Terme Maribor



Medigames – svetovne medicinske in zdravstvene igre - so največji medicinski športni dogodek na 

svetu, ki so ga prvič organizirali leta 1978. Doslej je medicinske igre gostilo že več kot 29 mest in regij 

v 15 državah, letos je gostitelj prvič slovensko mesto.

Nosilec licence za Medigames je “Corporate Sport organization” (CSO) iz Francije, organizacijo 

Medigames 2016 v Mariboru pa so zaupali družbi Terme Maribor. Dogodka, ki se odvija v 

prijateljskem olimpijskem vzdušju, se vsako leto udeleži od 1500 do 2000 ljudi iz več kot 40 

različnih držav. Zdravniki, zobozdravniki, študenti medicine, fizioterpevti, farmacevti in drugi 

zdravstveni delavci bodo letos v osmih dneh tekmovali v kar 22 športnih disciplinah, njihovi 

najmlajši pa se bodo pomerili na otroških športnih igrah Kidsgames.

Od atletike, nogometa, košarke, tenisa … do 

golfa, šaha in kolesarjenja. Medigames so 

odlična priložnost, da se udeleženci preizkusijo v 

športnih disciplinah, preživijo čudovite počitnice 

z družino in prijatelji, obogatijo svoje znanje na 

mednarodnem medicinskem simpozi ju, 

predvsem pa nadgradijo svojo mrežo stikov v 

medicinskem svetu.

Otvoritvena slovesnost s parado udeležencev in 

žreb ekip nogometnega turnirja predstavljajo 

vrhunce otvoritvenega vikenda. Športna 

tekmovanja potekajo čez dan, večeri pa so 

rezervirani za podelitve medalj, sproščeno 

druženje in tematske zabave. Najbolj obiskana je 

zaključna slovesnost, na kateri se predstavijo 

tudi organizatorji in lokacija naslednjih iger 

Medigames. 

Dvodnevni Mednarodni znanstveni simpozij (31. 

maj – 1. junij 2016, Hotel Habakuk), na katerem 

bodo predavali ugledni tuji in slovenski 

strokovnjaki s področja športne medicine, bo 

priložnost za strokovno izpopolnjevanje. 

Predsedujoči simpoziju so Dr. André Monroche 

(Francija), Liliane LAPLAINE-MONTHEARD, 

ustanoviteljica WMHG in Dr. Matjaž Vogrin 

(Slovenija), vsi udeleženci pa so kandidati za 

točke slovenske zdravniške zbornice in CME. 

Saint-Tropez 1999 (France)

Balaton 2002 (Hungary)

Stirling 2003 (Scotland)

Agadir 2007 (Morocco)

Garmisch-Partenkirchen 2004 – 2008 (Germany)

Alicante 2005 – 2009 (Spain)

Poreč 2010 (Croatia)

Las Palmas 2011 (Spain)

Antalya 2012 (Turkey)

Zagreb 2013 (Croatia)

Wels 2014 (Austria)

Limerick 2015 (Ireland)

ZDRAVJE, ŠPORT, 

ZABAVA IN DRUŽENJE 

37. SVETOVNE MEDICINSKE IGRE MEDIGAMES 2016 PRVIČ V SLOVENIJI 

MEDNARODNI SIMPOZIJ 

“MEDICINA IN ŠPORT”

Več informacij lahko najdete na: 

www.medigames.com
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POKLIC

Specialis� Splošna medicina

Fizioterapev� Študen�
Farmacev�, biologi Internis�

Medicinski tehniki Reševalci

90%

10%

SPOL

Moški Ženske

STAROST

A: do 35

B: 35-45

C: 45-55

D: 55-65

E: več kot 65


