TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 7. december 2017

Medici motivovali spolužiakov a zamestnancov fakulty,
aby spravili niečo pre zdravie a použili namiesto výťahu schody
V stredu 5. decembra 2018 sa v budove Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika na Triede SNP 1 v Košiciach v uskutočnila akcia „Hýb sa do schodov!“
(NO ELEVATORS DAY), ktorú organizoval Spolok medikov mesta Košice v snahe
upozorniť na fyzický pohyb ako významný prvok v prevencii mnohých civilizačných
ochorení.
Na organizácii podujatia sa podieľalo 16 študentov medicíny, ktorí symbolicky
uzavreli výťahy v desaťposchodovej budove a motivovali svojich kolegov, zamestnancov a
návštevníkov fakulty, aby vymenili výťahy za schody a urobili tak niečo pre svoje zdravie.
Cieľom bolo upriamiť pozornosť ľudí na dôležitosť fyzického pohybu pre zdravie
a demonštrovať, aké jednoduché je byť aktívnym aj napriek časovej zaneprázdnenosti. Popri
prezentovaní pohybu ako súčasti zdravého životného štýlu bola akcia zameraná aj na
prevenciu niektorých ochorení. Účastníci si mohli overiť svoj zdravotný stav viacerými
meraniami a tí, ktorí absolvovali všetky stanovištia, súťažili o vecné ceny.
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„Stánky boli zamerané na rôzne oblasti prevencie zdravia – účastníkom sme merali
glykémiu, tlak a telesný tuk, učili sme ich poskytovať správne prvú pomoc, ktorú by mal
každý medik dobre ovládať, radili sme tiež, ako prestať s fajčením a jedna z aktivít bola
zameraná na psychológiu zdravia. Dvaja študenti psychológie tam preberali témy ako stres,
depresie alebo úzkosti a prezentované bolo aj Univerzitné poradenské centrum UPJŠ, ktoré
pomáha študentom so zvládaním rôznych problémov,“ hovorí spoluorganizátorka podujatia,
študentka 4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ Lucia Hanušínová, podľa ktorej bolo motiváciou
medikov ukázať účastníkom, že sa dá jednoduchá telesná aktivita implementovať do života
každého človeka už len väčším využívaním chôdze a chodením po schodoch namiesto
používania výťahov.
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„Potešujúce pre nás je, že sa do akcie zapájali nielen študenti, vrátane
zahraničných, ale aj zamestnanci fakulty. Akcia mala opäť veľký úspech a už teraz sa
tešíme na ďalší ročník,“ poznamenáva Lucia Hanušínová.

FOTOGALÉRIA:

POZNÁMKA: Túto tlačovú správu nájdete na:

www.medic.upjs.sk

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-verejnost-a-media/tlacove-spravy/

RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka

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

