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U organizaciji dviju studentskih udruga – Studentske sekcije Hrvatskog liječničkog zbora
(SSHLZ) i Europske medicinske studentske asocijacije (EMSA), već više od 10 godina
organizira se projekt Bolnica za medvjediće.

Namijenjen prvenstveno djeci predškolske dobi, projekt je pokrenut s ciljem otklanjanja straha od
bijelih kuta, koji se kod djece često javlja iz straha od nepoznatog te često neugodnih okolnosti u
kojima se dijete nalazi kad se razboli i prvi put susreće sa liječnicima i zdravstvenim djelatnicima.

Takav događaj se priprema i za 29. i 30. svibnja kada će u parku Zrinjevac biti velika Bolnica za
medvjediće, koja će kao i prava bolnica imati svoju ordinaciju, čekaonicu, kiruršku salu te ljekarnu i
laboratorij, kako bi zainteresirana djeca mogla proći sve korake u procesu liječenja, a pritom i puno
toga naučiti.

Bolnica za medvjediće koja će se naći na Zrinjevcu, osmišljena u suradnji sa studentima iz Udruge
studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA), mališanima će dočarati čime se liječnici
bave, čemu služi liječnički pribor te koji su sve dijelovi liječničkog pregleda i liječenje ovisno o
dijagnozi, a potom i što se točno događa u laboratoriju, kako se obavlja koja laboratorijska pretraga te
zašto su bitni lijekovi i kako ih treba pametno koristiti.

Za dodatnu edukaciju djece, u suradnji sa Hrvatskim društvom stomatologa, projektom Petica – igrom
do zdravlja te studentima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta pripremljene su radionice o zdravoj
prehrani, tjelesnoj aktivnosti i pravilnom pranju ruku i zuba, čime se želi naglasiti važnost pravilne
higijene i zdravih navika od najranije dobi.

Roditelji koji dođu sa svojim mališanima imat će priliku u subotu ujutro naučiti kako pomoći svom
djetetu u hitnim slučajevima kao što su gušenje i različita nesretna stanja te kako reagirati u takvim
situacijama, čemu će ih podučiti stručnjaci iz Hrvatskog društva za reanimatologiju te roditelji iz udruge
Veliko srce malom srcu. Osim toga otorinolaringolozi iz Bolnice Sestara milosrdnica u Zagrebu će ih na
interaktivan način podučiti kako pomoći svojoj djeci kad su u pitanju bolesti uha, grla i nosa, jedne od
najčešćih bolesti u dječjoj dobi.

Bolnica za medvjediće će biti otvorena oba dana od 9 do 19.

Program dodatnih radionica:

PETAK 29. svibnja

12.30 – 15.00 Sapunčić – Kada, kako i zašto prati ruke?

15.30 – 18.30 Petica – igrom do zdravlja (zdrava prehrana i tjelesna aktivnosti)

18.30 – 19.30 Lutkarska predstava ‘’Umišljena mišica’’

SUBOTA 30. svibnja
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9.00 – 12.00 Sekunde koje život znače – hitna stanja kod djece

12.30 – 15.00 Bolesti uha, grla i nosa – kako spriječiti, a ako zatreba i liječiti

15.30 – 18.00 Šarene četkice za čiste i zdrave zubiće

18.30 – 19.00 Pleši i pjevaj s nama
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Filmovi u lipnju

Akcija, crtani film ili romantika? Pregledajte našu preporuku filmova.

Kreni
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