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                 17:30     Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Županijska ul. 9   
                                 Izložba fotografija: Žene svijeta u crvenom
                                 Autorica izložbe: Vesna Mores
                                 Fotografije odabrale: Mateja Moser i Kristina Delalić Ventengl

03. �������         

09:00 - 16:00      Online
                              Znanstveno stručni skup „Multidisciplinarni pristup u prevenciji moždanog udara - značaj komunikacije 
                              u provođenju preventivnih programa“

01. ������� 

HODOGRAM  AKTIVNOSTI 

PARTNERI U PROJEKTU: SPONZORI:

Đakovačka vina d.d.
Kandit d.o.o.
Kraš d.d., Tvornica Karolina
Obiteljski podrum Josić
Vinarija Brzica
Vinarija Enosophia (Feravino)
Vinarija Gerštmajer
Vinarija Kalazić
Vinarija Svijetli dvori
Vinogradarstvo i podrumarstvo Mihalj 

                 19:00     Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Županijska ulica 9
                                Kulturno-umjetnički sadržaj mjuzikl „Sugar“

04. �������         

Online 
Edukativni sadržaj za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola te prvih razreda srednjih škola 
na području Osječko-baranjske županije - Webinar „Moždani udar – Dan crvenih haljina “

01. �� 04. �������

POKROVITELJSTVO: 

Ministarstvo zdravstva

PODRŠKA ZNANSTVENO-
STRUČNOM SKUPU:

Hrvatsko neurološko društvo

#NosiCrveno

Prvog petka u veljači obilježava se . Dan crvenih haljina

Akcija „Dan crvenih haljina“ promiče borbu žena o preuzimanju brige o vlastitom 

zdravlju, podiže svjesnost o rizicima i specifičnostima moždanog udara kod žena, rano 

prepoznavanje simptoma te uspješno liječenja istog. Također, ova akcija jednako je 

važna i zbog senzibiliranja javnosti, posebice članova obitelji kojima je cilj ukazati na 

važnost pravovremenog prepoznavanja simptoma kako bi osoba koja je doživjela 

moždani udar dobila brzo i adekvatno liječenje jer je poznato koliko je svaka minuta 

dragocjena.

Osječko-baranjska županija prepoznala je značaj ove akcije te već četvrtu godinu 

zaredom, u sklopu projekta „Žene u crvenom“, nastavlja promovirati o zdravim životnim 

navikama i educirati o simptomima i čimbenicima rizika za razvoj cerebrovaskularnih 

bolesti s ciljem unapređenja zdravlja i kvalitete života stanovnika Osječko-baranjske 

županije. Poznato je da je prevencija najbolji način liječenja mnogih bolesti.   

U tjednu od 1. do 4. veljače 2022. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje u sklopu projekta „Žene u 

crvenom“ provest će niz aktivnosti iz područja znanosti, zdravlja, obrazovanja, kulture i 

umjetnosti. 

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad Vinkovci

Hrvatsko narodno kazalište Osijek

Klinički bolnički centar Osijek

Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Opća županijska bolnica Našice

Udruga CEREBRO

Upravni odjel za turizam, kulturu i sport


