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Všechny naše workshopy a webináře přednáší tým nadšených 
mediků, zdravotních sester a dalších budoucích zdravotních 
profesionálů. Už při studiu chtějí pomáhat a učit veřejnost, že 
včasná prevence a péče o zdraví skutečně zachrání nejeden život. 

Díky školení od Loono pomáháte naši misi šířit dál a spolu s námi 
vychováváte novou generaci lékařů a zdravotníků. Ti už nyní vnímají 
prevenci jako důležitou součást své profese. ,,Představte si místo, kde člověk získává 

inspiraci a motivaci ve studiu, v práci 
a hlavně v péči o sebe a své zdraví. Člověk se 
setkává se speciálními lidmi a jejich životními 

příběhy. Obohacuje své vědomosti nejen 
z oboru lékařství, ale učí se také pracovat 
v týmu lidí nejrůznějších zájmů. A Loono? 

Loono je pro mě přesně tím místem.“

Kieu My Chau
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Společně se podíváme na to, jak správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata 
a odhalit tak případnou rakovinu včas. Probereme také prevenci rakoviny 
děložního čípku a kůže a připomeneme, kam a kdy zajít na preventivní prohlídku.

Pobavíme se o tom, jak funguje lidské srdce a kardiovaskulární systém 
a jak se o něj správně starat. Vysvětlíme, jak včas rozpoznat infarkt, 
mozkovou mrtvici a jiná onemocnění, i jak nejlépe pomoci člověku, 
který se v této situaci ocitne. 
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Ukážeme, jak předcházet a včas rozpoznat sexuálně přenosná onemocnění. 
Popíšeme také různé formy antikoncepce a řekneme si něco o správné technice 
jejich užívání. V neposlední řadě připomeneme intimní hygienu a kam chodit na 
preventivní prohlídky.
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Během školení si povíme, jak se duševní onemocnění projevují a co dělat, 
pokud se u vás nebo u někoho ve vašem okolí objeví.  Řekneme si, na jaké 
odborníky se můžete v takové situaci obrátit. Ukážeme si, co můžete sami 
udělat, abyste duševnímu onemocnění předcházeli. 

Společně se podíváme, co je to imunitní systém, jak ho posílit a jak snížit riziko 
nakažení. Řekneme si i pár informací o očkování a zodpovíme si nejčastější 
otázky na toto téma. Rok 2020 ukázal, jak je imunita důležitá, zejména pak 
informace, jak imunitu podporovat a předcházet tak infekcím.

Již brzy k dispozici.
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Workshop Webinář
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Během hodiny probereme teoretický úvod a ukážeme praktický nácvik na 
modelech. Doporučujeme pro: žáky od 8. třídy základní školy, střední  školy, 
vyšší gymnázia a vysoké školy v rámci preventivních programů. 

Co potřebujeme: třídu, tělocvičnu nebo přednáškový sál.

60 minut
školení včetně 
prostoru pro 

otázky

30 
účastníků

 

cena 

3 300 Kč
bez DPH*

*Cena je uvedena bez DPH (Loono je plátcem DPH). Školíme i v angličtině, 
samozřejmě za stejnou cenu.

*Zrušení workshopu méně než 24 hod. před jeho konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 72 hod. před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 20 % z domluvené sumy. 
 

Potřebujete 
poradit? 

Ozvěte se naší 
Táně

Nemůžete si školení dovolit? 
Ozvěte se nám, můžeme cenu 
workshopu snížit.
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45 minut
školení a k tomu 

prostor pro 
otázky

Kromě klasického workshopu si můžete vybrat i online školení formou 
webináře. Touto formou vyškolíme až 50 účastníků najednou. Vybrat si 
můžete ze všech našich témat. V kalendáři doporučujeme vyhradit na webináře 
60minutové okno. Školíme přes platformy: Zoom, MS Teams, Google Meet, 
Youtube, ad.
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*Zrušení webináře méně než 24 hod. před jeho konáním je zpoplatěno storno poplatkem ve výši 50 % z domluvené sumy. 
Zrušení méně než 72 hod. před konáním je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 20 % z domluvené sumy. 
 

50 
účastníků

se snadno připojí 
přes jeden link

 

cena 

1 600 Kč
bez DPH*

*Cena je uvedena bez DPH (Loono je plátcem DPH). Školíme i v angličtině, 
samozřejmě za stejnou cenu.

Nemůžete si školení dovolit? 
Ozvěte se nám, můžeme cenu 
workshopu snížit.
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Marie Novotná, 
SŠSOG Hradec Králové

" Myslím, že zapojení studentů 
medicíny v edukaci na školách je 
skvělou volbou, vedle odbornosti 
nabízejí středoškolákům i zdání 

bližšího vztahu díky věkové blízkosti, 
což se následně projevilo i v 

otevřenosti pokládaných otázek a 
důvěře vůči školitelkám. Velký dík za 

to, co děláte!"

Lenka Doležalová, 
Právní akademie Liberec

“Studenty workshop velmi zaujal. 
Aktivně se účastnili diskusí a příjemně 
překvapili všeobecným povědomím o 
prevenci. Nebáli se a hlavně nestyděli 
sdělit své názory. Workshop rozhodně 

doporučujeme i dalším školám.“
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2 000+
workshopů (školy, 

firmy, festivaly)

100 000+
vyškolených lidí

2,5 mil.
lidí vidělo naše 

kampaně

zachráněných
životů
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 54
Více 

příběhů
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Máte zájem o školení od Loono? 
Ozvěte se naší Táně na 
tatiana.solaja@loono.cz 
či +420 730 650 465

Tatiana Šolaja
kontakt pro workshopy ve školách

Podporuje nás:Máme záštitu:
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