TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 30. október 2016

V rámci „Ružového októbra“ oslovili medici vyše štyristo žien,
ktorým radili, ako včas odhaliť nebezpečnú rakovinu
Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali v sobotu 29. októbra
2016 v košickom Auparku druhý ročník úspešného podujatia Ružový október, v rámci
ktorého oslovili vyše štyristo žien a informovali ich o prevencii ženských rakovinových
ochorení. Osvetová akcia Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice sa konala
od 13. do 18. hodiny a zapojilo sa do nej 17 medikov prvého až piateho ročníka UPJŠ LF.
„Oslovovali sme okoloidúce ženy rôzneho veku – staršie dámy, ale i slečny, matky
s deťmi, či manželské páry. Potešil nás živý záujem žien o prevenciu rakoviny krčka
maternice a prsníkov a sme radi, že sa nám podarilo výrazne prekonať vlaňajší počet
oslovených. Zatiaľ čo v rámci pilotného prvého ročníka Ružového októbra sme hovorili
s 240 ženami, tento rok ich bolo už 404. Veľmi emotívne a významné boli pre nás rozhovory
s niekoľkými dámami, ktoré s rakovinou v minulosti bojovali a podarilo sa im vďaka liečbe
toto zákerné ochorenie prekonať. Ochotne sa s nami podelili o svoje skúsenosti a podporili
nás v propagácii prevencie, ktorá pomáha zachraňovať životy vďaka včasnému odhaleniu
ochorenia. Pristavil sa pri nás aj asi tridsaťročný muž, ktorého mama, práve začína svoj boj
s rakovinou prsníka, a takisto vyzdvihol dôležitosť prevencie, keďže to bola práve včasná
diagnostika, ktorá odhalila zákernú hrčku. Presvedčili sme sa, že ľudia chcú získavať
informácie, a vedia o chúlostivých zdravotných problémoch aj hovoriť,“ hovorí študentka
5. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ Edina Imreczeová, ktorá pôsobí v Klube verejného zdravia
Spolku medikov mesta Košice.

Foto: Časť „Ružového tímu“ medikov z UPJŠ LF pred štartom sobotňajšej akcie

Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel: 055 234 3220, mobil: 0905 344 299,
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk web: www.medic.upjs.sk

Študenti informovali ženy o dôležitosti pravidelných gynekologických prehliadok,
význame mamografie a správnej technike samovyšetrovania prsníkov, ktorá predstavuje
jednoduchú a veľmi účinnú metódu k včasnej diagnostike rakoviny prsníka. Na silikónovom
modely prsníka si záujemkyne mohli vyskúšať techniku samovyšetrenia a nahmatať skrytú
hrčku. Na znak podpory osvetovej akcie si mohli pripnúť jej symbol – ružovú stužku a odfotiť
sa s maketou stuhy, ktorá vyzdvihovala motto akcie ,,HOVORME O TOM SPOLOČNE“.
A ako bonus navyše mohli získať zaujímavú fotografiu v dobovom kostýme ružovej farby.
„Rozdávali sme aj informačné letáky, ktoré nám poskytla Liga proti rakovine a vďaka
účasti MUDr. Jany Látal Valigurovej z gynekologického oddelenia Východoslovenského
onkologického ústavu, a. s, mohli ženy získať užitočné rady aj priamo od špecialistu. Sme
veľmi radi, že našu akciu prišiel osobne podporiť aj pán primár gynekologického oddelenia
Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. , MUDr. Robert Tóth, PhD. a za vedenie
Lekárskej fakulty UPJŠ prišla MUDr. Silvia Timková, PhD. Chcem im týmto verejne
poďakovať, rovnako ako celému vedeniu fakulty, Lige proti rakovine, obchodnému centru
Aupark, ktoré nám poskytlo priestory, a všetkým tým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy
tohto „ružového“ projektu,“ dodáva Edina Imreczeová.
Klub verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice zorganizuje v novembri podobnú
akciu zameranú na mužské zdravie. „Fúzatý november“, ktorý sa uskutoční 12. novembra
v Auparku. O tomto podujatí, ktoré podporujú aj členovia skupiny No Name, budeme médiá
včas informovať.
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