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Košice, 25. október 2016

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pripravili „Ružový október“
zameraný na ženské zdravie - tentoraz aj s milým prekvapením
Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizujú v sobotu druhý ročník úspešného
podujatia Ružový október. Jeho cieľom je pomôcť rozšíriť informovanosť medzi ženami
o rakovine prsníka a krčka maternice prostredníctvom infostánku, ktorý bude prístupný
širokej verejnosti v sobotu 29. októbra 2016 v košickom Auparku v čase od 13. do 18. hodiny.
Tentoraz aj s prekvapením pre všetky ženy v podobe možnosti odfotenia sa so zaujímavým
ružovým outfitom...
„Myšlienkou podujatia je poskytnúť ženám všetky potrebné informácie ohľadom
rakoviny prsníka a krčka maternice. V infostánku budeme mať rôzne propagačné
materiály týkajúce sa rakoviny prsníka a krčka maternice a ich prevencie a silikónové
modely prsníkov na natrénovanie správneho postupu samovyšetrenia. Okrem toho každá
okoloidúca dáma od nás dostane ružovú stužku, ktorú si môže pripnúť na znak solidarity
s onkologickými pacientkami. Odborné rady ženám bude od 14. hodiny poskytovať
MUDr. Jana Látal Valigurová z gynekologického oddelenia Východoslovenského
onkologického ústavu, a.s,“ hovorí Edina Imreczeová, študentka 5. ročníka Lekárskej
fakulty UPJŠ pôsobiaca v Klube verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice.
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Vlani oslovili študenti v rámci pilotného ročníka tejto akcie 240 žien a tento rok by chceli
túto hranicu prekonať. Aby pritiahli pozornosť čo najväčšieho počtu príslušníčok nežného
pohlavia, zohnali zaujímavý ženský outfit v ružovej farbe, v ktorom sa budú môcť okoloidúce
dámy odfotiť. Samozrejme, nebude to celkom „zadarmo“, ale až po tom, čo si sami vyskúšajú
samovyšetrenie prsníkov na verných silikónových modeloch s ukrytými hrčkami...
„Je všeobecne známe, že rakovina prsníka a krčka maternice predstavuje u žien
najčastejší typ rakovinového ochorenia. Preto chceme šíriť informovanosť o dôležitosti
prevencie, pravidelných gynekologických prehliadok a samovyšetrenia prsníkov,
ktoré môžu zachrániť zdravie a život mnohých žien. Samovyšetrovanie prsníkov totiž
predstavuje jednoduchú a veľmi účinnú metódu k včasnej diagnostike rakoviny prsníka,
pričom na umelých prsníkoch budeme demonštrovať naozaj jednoduché a ľahko
zapamätateľné postupy,“ vysvetľuje Edina Imreczeová.
Mottom druhé ročníka Ružového októbra je slogan ,,HOVORTE O TOM VŠETKÝM
SPOLU S NAMI.“ V Košiciach ho organizujú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ z Klubu
verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice, ktoré organizujú v tom istom čase,
ako iní medici v Žiline a Bratislave.
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