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Program leírása

"Szeresd a gyermeket! A
gyermek fénysugár,
közöttünk itt alant
mindig ragyogva jár"

Ha még sosem tartottál kisdedet a kezedben, vagy félsz
attól, hogy nem tartod biztonsággal, esetleg szeretnél megmérni,
felöltöztetni egy kisdedet, akkor itt a helyed! A szeretet erejével
legyőzheted félelmeid, túlléphetsz aggodalmaidon, mosolyt
varázsolhatsz mások és önmagad arcára! Válassz egy csecsemő
babát, állj a pólyázó elé és mi segítünk!

"BADY" Egy kicsit
másként

Szereted a sokkoló történeteket? Adrenalinban gazdag
sötétedést kívánunk a hátsó kertben, ahol kiáshatod minden idők
legnagyszerűbb leletét. Csak előbb meg kell keresned, majd össze
kell raknod! A többit bízd a szakértőkre! Ha mindent tudni akarsz a
csontokról, kísérj el minket egy hátborzongató sétára a
fáklyafénynél!

"No, ki vagyok én?"
Találd ki, és ha tetszem,
szavazz rám!

Nem kell három évet tanulnod ahhoz, hogy "ápolóvá" válj!
Néhány másodperc alatt egy ápoló " bőrébe" bújhatsz!
Megtekintheted magad a jövő egészségügyi dolgozójaként! Az
élményt megoszthatod családtagjaiddal, barátaiddal!

Varázslatos kísérletek
hétköznapi anyagokkal,
egyszerü módon

Ha hiszed, ha nem, a matematika, kémia, fizika és
történelem tantárgyak kapcsolódnak a szakmai tantárgyakhoz. íme,
a bizonyíték: a gyógyszeradagokat ki kell számolni, a fertőtlenítő
szerek kémiai összetevőivel is találkozol, megtanulod az ultrahang,
röntgen készülék működési alapelveit, felfedezheted, hogy
történelmi hírességeink milyen betegségekben haltak meg!

"A mi kis betegeink"
gyakorlati bemutató
életkortól függetlenül

Bevezetünk az egészségügyi és szociális szakmák
rejtelmeibe. Bemutatjuk segítőinket! Megismerkedhettek azokkal a
szimulátorokkal, mulázsokkal, amelyek a kórházi gyakorlat előtt
lehetővé teszik tanulóink számára az ápolási és diagnosztikus
feladatok gyakorlását, kivitelezését! Néhány perc alatt idős embert
varázsolunk Belőled!
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"Vak lár-ma" az
érzékeinken keresztül

Az egészségesen látó ember sokszor nem is tudja, hogy mit
jelent nem jól látni, vagy egyáltalán nem látni. Hogyan működik a
világ körülöttünk, ha abból semmit nem vehetünk szemügyre?
Hogyan tájékozódunk, és mit érzékelünk a minket körülvevő
dolgokból? Próbáld ki te magad, milyen lehet, ha a hangok, illatok
vezérelnek, a tárgyak és a formák irányítanak! Gyere velünk egy
megkapó sétára, és ismerd meg magad!

Titokzatos vendégek a
bőrünkön!

Tudják azt, hogy sosem vagyunk egyedül? Rajtunk,
bennünk laknak „albérlőink”, a részben láthatatlan kórokozók. Ma
elsajátíthatják a helyes kézmosás lépéseit, melynek segítségével
megelőzhetők a „piszkos kéz” betegségei!

"Emergency vészhelyzet"- hétköznapi
hősök, akik köztünk élnek.
Akár TE is lehetsz az!

Bemutatónk hétköznapi hősei, mentős, ápoló, valamint
csecsemő és gyermekápoló szakembereink és tanítványaink, akik
autóbalesetet szenvedett angol anyanyelvű kisgyermek és édesanyja
életét mentik meg. Az ellátás a kórházban folytatódik.

"Ezer arc, egy szív" a
Tolna Megyei Balassa
János Kórház és
Rendelőintézet, valamint a
Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara
Tolna Megyei Területi
Szervezete szakembereinek
bemutatója

"Az utóbbi években az orvostudomány óriásit fejlődött, az
egészségügy különböző szakterületre tagozódott, új szakmák
jelentek meg. Nem is gondolnátok, hogy az egészségügyi
szakdolgozók ma tizenhét szakmacsoportban tevékenykednek.
Szakmánk egy folyamatosan zajló kaland, ahol mindig vannak új
epizódok!" Gyertek és ismerkedjetek e szép, izgalmas és
felelősségteljes hivatással!

