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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
      Košice, 16. október 2017 
 
 
 
 
 

 

Študenti UPJŠ LF poradili v rámci „Ružového októbra“  
trom stovkám žien, ako odhaliť hrčku v prsníku 

 
 

 
 

          Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali v sobotu 14. 
októbra 2017 v poradí už tretí ročník úspešného podujatia Ružový október, počas 
ktorého oslovili vyše tristo návštevníkov nákupného centra Aupark v Košiciach. 
Medici hovorili o správnej technike samovyšetrenia prsníkov, ktorá predstavuje 
jednoduchú a veľmi účinnú metódu vo včasnej diagnostike, pričom na silikónovom 
modeli prsníka si okoloidúci mohli vyskúšať správnu  techniku a nahmatať skrytú 
hrčku. Zdôrazňovali tiež význam mamografie a dôležitosť pravidelných 
gynekologických prehliadok.  

 

„Oslovili sme celkovo 331 osôb, z ktorých bolo asi 30 cudzincov. Väčšina 
z nich boli pochopiteľne dámy, ktorým sme na modeli prsníka ukázali techniku ich 
správneho vyšetrenia, ktorú si mohli natrénovať. Aj keď akcia bola určená 
predovšetkým ženám, informácie sme poskytli aj pánom, ktorí sa o ne zaujímali. 
Okoloidúcim sme tiež rozdávali informačné brožúry vydané Ligou proti rakovine 
a pripli ružovú stužku na znak solidarity s onkologickými pacientkami,“ hovorí 
študentka 4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Sindy Granda, ktorú potešil 
záujem verejnosti, ale aj médií o toto podujatie.  

 
 

 

 
 
 
 

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ: časť organizátorov sobotňajšieho podujatia Ružový október 
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„Priamo do Auparku nás prišiel podporiť tím televízie KOŠICE:DNES, ktorý 
s nami spravil rozhovor. Priaznivú odozvu sme získali aj od mnohých oslovených 
žien. Potešilo nás, že ľudia chcú získavať informácie a oceňujú takéto osvetové 
podujatia. Obzvlášť emotívne bolo stretnutie so staršou pani, ktorá v minulosti 
bojovala s rakovinou prsníka a kvôli onkologickému ochoreniu prišla o manžela. 
Keď sme jej povedali, že v novembri budeme organizovať podobné podujatie 
zamerané na mužské zdravie nazvané Movember, reagovala, že nám na neho pošle 
všetkých svojich vnukov,“ poznamenáva jedna z organizátoriek projektu Ružový 
október Sindy Granda. 

 

Osvetová akcia Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice sa 
konala od 10. do 18. hodiny a zapojilo sa do nej 17 študentov Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. Odborné poradenstvo poskytla záujemcom MUDr. Jana Látal Valigurová 
z gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.  

 

Podujatie bolo organizované ako súčasť projektu Hovorme o tom spoločne, 
v rámci ktorého sa 18. novembra 2017 uskutoční v košickom Auparku tretí 
ročník akcie „fúzatého novembra“ – Movember 2017 zameranej na prevenciu 
rakoviny semenníka a iných závažných zdravotných problémov týkajúcich sa 
silnejšieho pohlavia. 
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