
Kje je nastal projekt 
Ideja za projekt Medimedo je nastala pred več leti, ko so nemški 
študenti medicine opazili, da ima vse več otrok zelo negativen 
odnos do zdravnikov in zdravstvenega okolja nasploh. Odločili so 
se, da to spremenijo.  
Ker je stanje pri nas podobno, je Društvo študentov medicine 
Maribor v januarju 2005 na OŠ Ruše izvedlo prvo samostojno 
akcijo v Podravski regiji, ki je bila zelo dobro sprejeta med otroki 
in tudi pedagoškimi delavci. 

Kako poteka delavnica 
Učitelj/-ica nekaj dni pred delavnico otrokom opiše projekt in jih 
pripravi na obisk 'zdravnikov iz Bolnišnice Medimedo'.  
Prav tako poskrbi, da otroci na dan izvedbe delavnice prinesejo v 
šolo svojo bolno igračo, za katero povedo kaj je z njo narobe in 
zanjo izdelajo 'zdravstveno izkaznico'.  
Študenti medicine na mestu, ki ga določi šola, na dan izvedbe 
projekta uredimo Bolnišnico Medimedo z vsemi oddelki: 

 čakalnica,
 ambulante,
 operacijska dvorana,
 rentgen,
 laboratorij.

Otrokom tudi pokažemo, kako si pravilno očistimo zobe. 

Učitelj/-ica pripelje otroke v Bolnišnico Medimedo, kjer otroke 
sprejmemo v čakalnici in jih malo vprašamo po bolnih igračkah, 
če so bolne in kaj se je z njimi zgodilo. Otroci so nato z igračo 
napoteni v ambulanto na splošni pregled, kjer opišejo težave svoje 
igrače zdravniku.  
Ta opravi splošni pregled z osnovnimi pripomočki, ki jih lahko 
uporabijo tudi otroci. Zdravnik nato od otroka poizve nekatere 
osnovne podatke o igrači in jih, če je potrebno, napoti k 
specialistom. Po končanem obisku se otroci skupaj s študenti 
pogovorijo in igrajo v igralnici, kjer lahko kaj narišejo ali 
napišejo. 
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Ciljna skupina 
Ciljna skupina so otroci 
med 3 in 7 letom starosti, 
saj je to najprimernejše 
razvojno obdobje otroka, 
da se znebi strahu pred 
nepoznanim bolnišničnim 
okoljem. 

Glavni cilji 
-  Otrokom želimo pomagati 
pri premagovanju strahu 
pred zdravniki, 
zdravniškim pregledom in 
zdravniškimi pripomočki.  
- Izobraževanje otrok o 
delu zdravnika. 
- Seznanjenje otrok z 
osnovnimi zdravniškimi 
preiskavami in 
bolnišničnimi oddelki.  
- Študentje medicine se 
urimo v delu z najmlajšimi 
pacienti.  
- Druženje otrok in 
študentov.  

Otrokom želimo pomagati pri premagovanju strahu pred zdravniki, 
zdravniškim pregledom in zdravniškimi pripomočki. 

Šola ali vrtec zagotovita 
V telovadnici ali večjem prostoru pripravljene klopi, stole, 
mize (odvisno od števila otrok), blazine, pregradne stene in 
panoje. 
Vsak otrok s seboj prinese svojo bolno igračo in pripravi 
zanjo 'zdravstveno izkaznico'. 
Priporočamo, da pred izvedbo projekta pri načrtovanju 
vzgojnega dela učitelji oz. šola vključijo teme kot npr.: 
bolnišnica in zdravnik, teden zdravja, zdrava prehrana, šport. 
Študentom se zagotovi šolska malica. 

DŠMM zagotovi  
Prijazne študente, ki bomo otrokom približali delo v 
bolnišnici.  
Študentje pripravimo bolnišnico in jo ustrezno opremimo. 


