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Denník KORZÁR 

 Fúzatý Movember je o podpore zdravia 

MEDICI UPOZORŇOVALI NA RIZIKÁ PROSTATY  

 

Druhý ročník akcie Spolku medikov mesta Košice zameranej na prevenciu rakoviny prostaty skončil 

úspešne. Oslovili takmer 500 mužov.  

KOŠICE. Keď ide o zdravie, príslušníci takzvaného silnejšieho pohlavia sú na tom dosť slabo. Ako 

tvrdia lekári, najmä muži majú totiž tendenciu byť príliš hanbliví a podceňovať prevenciu, česť 

výnimkám. Do víkendovej akcie v košickom Auparku sa zapojilo 14 medikov, ktorým sa za jedno 

popoludnie podarilo osloviť 470 mužov, čo je o 200 viac ako počas prvého ročníka vlani.  

Búrali zábrany a ostych  

"Oslovovali sme všetkých okoloidúcich pánov a snažili sa im vysvetliť dôležitosť starostlivosti o 

vlastné zdravie v súvislosti s mužskými nádorovými ochoreniami a prevenciou rakoviny prostaty a 

semenníkov. Naším hlavným cieľom bolo búranie zábran a ostychu u mužov, keďže ide o intímne 

mužské zdravie. Potvrdilo sa nám, že hlavne starší páni majú problém s hanblivosťou a strachom 

pred preventívnymi prehliadkami u urológa a tiež majú tendenciu zľahčovať situáciu. Pritom realita 

je taká, že rakovina prostaty je tretím najčastejším onkologickým ochorením u mužov na 

Slovensku," hovorí za organizátorov študent 5. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Samuel 

Brunc.  

Dôležité je prísť včas  

Spolu so študentmi sa na akcii zúčastnil aj lekár Ľubomír Lachváč, ktorý mladých medikov a medičky 

veľmi pochválil. "Sú veľmi aktívni, oslovujú okoloidúcich a viacerých poslali priamo za mnou. Išlo 

najmä o pánov, ktorí už pocítili nejaké problémy a zaujímali sa o možnosť prehliadky. Jeden 

dokonca sľúbil, že príde za mnou do ordinácie," povedal doktor Lachváč pre Korzár. Ako totiž 

uviedol ďalej, prevencia je v prípade rakoviny prostaty veľmi dôležitá. "Nádor prostaty je jeden z 

tých, pri ktorých ak stanovíme diagnózu včas, tak vieme pacienta úplne vyliečiť. Aj preto je veľmi 

dôležité, aby muži prišli na vyšetrenie preventívne, teda ešte keď nemajú žiadne ťažkosti," 

zdôrazňuje odborník.  

Akciu podporili aj známe osobnosti  

Podujatie košických medikov podporili aj viaceré známe osobnosti. Už pred podujatím sa s fúzikmi, 

ktoré sú jeho symbolom, odfotili členovia skupiny No Name, ale aj viacerí košickí futbalisti a dokonca 

i dve "baby" z basketbalového tímu Good Angels Košice Zuzana Žirková a Barbora Bálintová. Na 

mieste konania akcie sa študentom zas podarilo "uloviť" spoločnú fotku s nitrianskymi volejbalistami, 

i so spievajúcim kaderníkom Martinom Kittnerom, ktorí šli náhodou okolo. Aktivitu študentov ocenil 

aj dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Daniel Pella. Ako informovala hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová, 

podľa dekana je veľmi dôležité, že študenti získavajú už počas štúdia skúsenosti s organizáciou 

osvetových podujatí, ale tiež to, že si pritom trénujú komunikáciu so svojimi potenciálnymi 

pacientmi.  


