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Zdrowie pod Kontrolą – szczegóły akcji 
Akcja “Zdrowie pod Kontrolą” składa się z kilku projektów, których wspólnym celem jest ułatwienie społeczności lokalnej 

dostępu do podstawowej diagnostyki medycznej i edukacji prozdrowotnej. Wydarzenie jest związane z obchodami 

Światowego Dnia Zdrowia, który w tym roku jest poświęcony tematowi cukrzycy i będzie miało miejsce w dniach 9-10 

kwietnia w godzinach 11:00-17:00 na terenie Galerii Warmińskiej przy ul. Tuwima 26 w Olsztynie  

Projekty wchodzące w skład akcji „Zdrowie pod Kontrolą”: 

“Serce masz tylko jedno” – bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy we krwi jako przesiewowe 

badania mające na celu wzrost świadomości społeczeństwa oraz wcześniejsze wykrycie chorób układu sercowo-

naczyniowego, otyłości lub nadwagi i cukrzycy. Dodatkowo studenci będą przeprowadzać badanie EKG, a jego wyniki 

będzie można na miejscu skonsultować z lekarzem.  

“Zaburzenia Odżywiania” – celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem niewłaściwego sposobu odżywiania się 

Polaków oraz uświadamianie konsekwencji, jakie niesie za sobą nieracjonalne żywienie. Na stanowisku każda osoba 

będzie mogła samodzielnie ocenić swój sposób odżywiania się, zbadać skład masy ciała i uzyskać wskazówki, które 

pomogą wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe. 

“Szpital Pluszowego Misia” – projekt polegający na zabawie w zaimprowizowany szpital, w którym studenci wcielają się 

w role lekarzy różnych profesji, a dzieci – w role opiekunów swoich pluszaków, które zachorowały. Podczas zabawy misie 

są badane, poddawane różnym procedurom medycznym i chwalone za odwagę – wszystko po to, by dzieci oswoiły się 

z „białym fartuchem”. 

“Wyroluj raka” – projekt realizowany we współpracy z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w Olsztynie, 

mający na celu uświadomienie społeczeństwa jak groźne są choroby nowotworowe i jak istotna jest profilaktyka i 

wczesna diagnostyka. Wszyscy chętni będą mogli nauczyć się technik samobadania piersi oraz jąder.  W międzyczasie 

studenci udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące chorób nowotworowych, wskażą miejsca, gdzie osoby chore mogą 

uzyskać pomoc i wsparcie, jak również udzielą informacji o badaniach profilaktycznych. 

Pierwsza pomoc – pokazy oraz ćwiczenia praktyczne, we współpracy z Studenckim Kołem Medycyny Ratunkowej przy 

Wydziale Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Celem projektu jest nauczenie społeczeństwa odpowiednich zachowań 

w sytuacjach zagrożenia życia. Krok po kroku studenci w prosty i zrozumiały sposób tłumaczą i pokazują odpowiednie 

czynności, które należy wykonać przy omdleniach, złamaniach, zatrzymaniu krążenia i innych stanach zagrożenia życia. 

Oprócz powyższych projektów, w ramach wydarzenia zaplanowane są również: badanie mammograficzne, badanie 

spirometryczne, badanie ostrości wzroku, przegląd jamy ustnej, pomiar wydychanego tlenku węgla, akcja krwiodawstwa 

RCKiK  oraz akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku DKMS 

O organizatorze: 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland to największa w Polsce organizacja zrzeszająca 

studentów uczelni medycznych. Stanowi część międzynarodowej federacji, a jej celami są zwiększanie prozdrowotnej 

świadomości społeczeństwa, edukacja studentów kierunków medycznych oraz działalność charytatywna i zabieganie o 

przestrzeganie praw człowieka.  
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