
 



 

SAMOVYŠETŘENÍ VARLAT A PRSOU  

Samovyšetření je v prevenci nedílnou součástí. Studenti medicíny Vám předvedou prohmatávací 
techniky na modelech prsou a varlat. Vše si budete také moci sami vyzkoušet a nadále praktikovat 
preventivně doma.  

                         

PRVNÍ POMOC - PRO ŽIVOT  

Pro straší děti je připraven projekt První pomoc, právě první pomoc je to, co zachraňuje životy! Je 
proto důležité, aby ji byl každý schopen poskytnout.  

Studenti lékařské fakulty naučí zájemce první pomoc. Návštěvníci se naučí zásady poskytování 
první pomoci na věrohodných figurínách. Je možná konzultace postupů i u jiných případů, dušení, 
DMP atd. 

            

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU  

Studenti lékařské fakulty změří zájemcům tlak běžným, nikoliv elektronickým tlakoměrem. 
Následně studenti budou interpretovat výsledky. Také u tohoto edukačního stánku budou 
připraveny 2 studentky medicíny. 



NATURE HOUSE  

Do dne zdraví bude zapojen také nájemce NaturHouse, který připraví po dobu dne zdraví zdarma 
převážení pro zájemce. Připravena bude také ochutnávka čajů, které je možné zakoupit v 
NaturHouse. 

 

Dílničky a hry pro děti  

POSKLÁDEJ SPRÁVNĚ LIDSKÉ TĚLO  

Děti budou mít za pomocí dílků úkol správně poskládat lidské tělo. 

ZDRAVOTNICKÝ KUFŘÍK  

Patří do zdravotnického kufříku nůžky, vidlička, jablíčko nebo barvičky? Děti budou mít za úkol dát 
do zdravotnického kufříku věci, které tam patří. Na správnost bude dohlížet hosteska u stanoviště. 

             



 

ZOUBKY  

Děti budou mít za úkol správně přiřadit k zoubku, co jim prospívá a co naopak škodí. Po správně 
roztřídění jednotlivých kartiček si děti vyrobí na památku vlastní zoubek. 

            

NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY  

Smyslem tohoto projektu je formou hry dětem přiblížit lékařské činnosti, nástroje a prostředí s cílem 
zahnat všeobecně rozšířený strach z bílých plášťů. Tvoří základy pro kladný vztah dětí k lékařům a 
prostor pro základní vyšetření bez dětského křiku.  

Děti se lékařů nemusí bát a dokonce si s nimi budou i hrát.  

Děti se účastní unikátní operace medvídka s orgány v bříšku, které budou dětem i srozumitelně popsány. 
U medvídka budou přítomné 2 školitelky (studentky). 

       


