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DUBEN 2022
Výstava „Zažijte s námi prevenci. Nic nestojí, ale má cenu života.“
Místo konání: Galerie Žlutý kopec, Švejdův pavilon, 2. patro
Nemějte obavu a přijďte s námi zažít prevenci. Přijďte zjistit, co můžete udělat pro své tělo, pro
své zraví a také, co poradit svým budoucím pacientům. Prevence nic nestojí, ale má cenu života.

Prohlídka Gastroenterologického oddělení MOÚ*
Datum a čas:
4.4. | 16:00–16:20; 16:30–16:50; 17:00–17:20
11.4. | 16:00-16:20
25.4. | 16:00–16:20; 16:30–16:50; 17:00–17:20
Místo konání: MOÚ – Žlutý kopec 7, Masarykův pavilon, 1. patro
Kapacita: 15 osob/prohlídka
Rezervace míst: E petra.absolonova@mou.cz
Organizátor: Bc. Petra Absolonová, MBA, vrchní sestra Gastroenterologického oddělení
Na prohlídce uvidíte prostředí endoskopie z jiného úhlu pohledu, ukážeme vám endoskopy (kde
je ukládáme a jak se o ně staráme) a projdete s námi od začátku cestu zažívacího traktu. Bude to
cesta, na které se neztratíte, zábavná a bezpečná.
*Prohlídka je součástí programu Brněnských dnů prevence pořádaných v měsíci dubnu ve spolupráci s
městem Brnem.

Prohlídka Centra prevence MOÚ*
Datum a čas:
4.4. | 16:30–16:50; 17:00–17:20; 17:30–17:50
11. 4. | 16:30-16:50
25.4. | 16:30–16:50; 17:00–17:20; 17:30–17:50
Místo konání: MOÚ – Žlutý kopec 7, Švejdův pavilon, 2. patro
Kapacita: 15 osob/prohlídka
Rezervace míst: E michaela.prikrylova@mou.cz,
Organizátor: Bc. Michaela Přikrylová, staniční sestra Centra prevence
Víte, co vše se skrývá pod slovem ,,prevence“? Odtajíme Vám jeho tvář bez obav a strachu,
prevence nebolí, ale zachraňuje život. Přijďte ji k nám zažít.
Organizátor: Bc. Michaela Přikrylová (MOÚ)
*Prohlídka je součástí programu Brněnských dnů prevence pořádaných v měsíci dubnu ve spolupráci
s městem Brnem.

Více informací o Brněnských dnech prevence najdete na webu www.zdravi.brno.cz

KVĚTEN 2022
Exkurze v MOÚ
Máte zájem o exkurzi v MOÚ? Nabízíme možnost skupinových výukových exkurzí pro střední
zdravotnické a vysoké školy. Ukážeme Vám zdravotnický i administrativní provoz v MOÚ a
vezmeme vás také na místa, kam se běžně nedostanou ani zaměstnanci MOÚ.
Poptávku po exkurzi zasílejte na E educentrum@mou.cz

Den hygieny rukou 5. 5. 2022
Přijďte se naučit, jak si správně dezinfikovat ruce, ale i zjistit, jaké všechny infekce na rukou
nosíme. Při příležitosti Světového dne hygieny rukou pro Vás připravujeme interaktivní
workshop. Bližší informace o akci najdete na našem webu www.mou.cz

Běh MOÚ 26. 5. 2022
Poběžte s námi podpořit prevenci onkologických onemocnění, ale také podpořit všechny,
kteří se s tímto onemocněním potýkají i ty, kteří o ně pečují.
Nenechte si ujít 2. ročník Běhu MOÚ! Na kondici nezáleží.

Sledujte nás na sociálních sítích
a nenechte si ujít žádnou novou
příležitost v MOÚ
www.mou.cz/kariera

