TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 06. apríl 2017

Druhý ročník Behu medikov mesta Košice prispeje k zlepšeniu
prostredia na hry malých pacientov hospitalizovaných v DFN Košice
Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali včera podvečer
druhý ročník podujatia BEH MEDIKOV MESTA KOŠICE. Trať dlhú 3,2 kilometrov
si študenti odbehli nielen pre radosť z pohybu, ale aj kvôli potešeniu z pomoci
druhým. Vyzbierané štartovné totiž putovalo na konto Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF
a DNF Košice a použité bude na zlepšenie prostredia pre voľnočasové aktivity
a hry malých pacientov.
„Beh organizoval Klub vzdelávania v medicíne Spolku medikov mesta Košice
a zúčastnilo sa ho 147 bežcov, z toho 71 mužov a 76 žien, vrátane zahraničných
študentov a niekoľkých pedagógov. Z registračných poplatkov vo výške troch eur
a finančných darov sa podarilo vyzbierať celkovo 520 eur, ktoré boli po skončení
podujatia odovzdané primárke Kliniky detí a dorastu MUDr. Eve Sádovej,“ hovorí
študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
Nicolette Zavillová.
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Otvorenie akcie sa konalo pred budovou Lekárskej fakulty UPJŠ v stredu
5. apríla 2017 o 16.45 za účasti viceprimátorky MUDr. Renáty Lenártovej, ktorá
takisto prispela do zbierky pre pacientov Detskej fakultnej nemocnice, aj keď sa tento
rok oproti vlaňajšku samotného behu pre časovú zaneprázdnenosť nezúčastnila.
Ospravedlnila tiež neúčasť primátora Richarda Rašiho, ktorý by sa k medikom ako
zanietený bežec a bývalý študent medicíny bol veľmi rád pridal, keby sa včera
nemusel zúčastniť rokovania v Národnej rade SR. Študentov prišiel podporiť aj
prodekan UPJŠ LF doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc. a dobrý vietor vejúci do chrbta
im zaželala aj primárka Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN MUDr. Eva Sádová.
Odštartovalo sa okolo 17. hodiny a prvý bežec – študent prvého ročníka
všeobecného lekárstva František Lami - dobehol do cieľa v čase 9 minút a 33 sekúnd.
Druhou najlepšou bežkyňou a prvou ženou v poradí bola Zuzana Durcová s časom
10 minút a 43 sekúnd, ktorá nie je študentkou medicíny.
Nenáročnú trojkilometrovú trať vedúcu od Lekárskej fakulty ku Kuzmányho
ulici cez Vojenskú a Ondavskú späť na Triednu SNP 1 zvládli všetci bežci, vrátane
tých, ktorí nebehávajú pravidelne. Vychutnala si ju aj prednostka Ústavu anatómie
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. a MUDr. Elena Adamkovičová z Kliniky
infektológie a cestovnej medicíny, ktoré pochválili študentov za zaujímavú aktivitu,
ktorá skvelo vyvažuje nutnosť dlhého vysedávania nad knihami kvôli náročnému
štúdiu.
Aktivitu študentov oceňuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof.
MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorému pracovné povinnosti nedovolili zúčastniť sa
včerajšieho podujatia. „Teším sa tomu, že máme takýchto aktívnych medikov, ktorí
skĺbili užitočnosť zdravého pohybu, spoločenskej aktivity i charitatívneho cieľa
v jedno a som veľmi rád, že im nakoniec prialo aj počasie, ktoré hrozilo
prehánkami,“ konštatoval.
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