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Viac ako 450 žien oslovili medici z LF UPJŠ v Košiciach v rámci Ružového októbra

Košice 18. októbra (TASR) – Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku
medikov mesta Košice, informovali ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový
október zorganizovali v jednom z obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v
spolupráci s Ligou proti rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

„Vďaka umelému modelu ženského prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá
technika, ktorú si ženy môžu príležitostne robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na
Slovensku počas svojho života každá ôsma žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková,
ktorá je vonkajšou podpredsedníčkou Spolku medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o
možnosti vyšetrenia prsníkov u gynekologického lekára. „Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové,"
dodala.

Na akcii zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými
návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj
keď toto ochorenie v mužskej populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného
lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová.

Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali ženám na odev na znak solidarity s tými,
ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou študentov LF UPJŠ bude Movember.
Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v priebehu novembra. Jeho symbolom sú
mužské fúzy.

sem mia

Autor: SEM
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Na akcii zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať.

Košice 18. októbra (TASR) – Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku
medikov mesta Košice, informovali ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový
október zorganizovali v jednom z obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v
spolupráci s Ligou proti rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

„Vďaka umelému modelu ženského prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá
technika, ktorú si ženy môžu príležitostne robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na
Slovensku počas svojho života každá ôsma žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková,
ktorá je vonkajšou podpredsedníčkou Spolku medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o
možnosti vyšetrenia prsníkov u gynekologického lekára. „Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové,"
dodala.

Na akcii zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými
návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj
keď toto ochorenie v mužskej populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného
lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová.

Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali ženám na odev na znak solidarity s tými,
ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou študentov LF UPJŠ bude Movember.
Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v priebehu novembra. Jeho symbolom sú
mužské fúzy.
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Medici z LF UPJŠ oslovili v rámci Rúžového októbra viac ako 450 žien

Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku medikov mesta Košice, informovali
ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový október zorganizovali v jednom z
obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v spolupráci s Ligou proti rakovine.
TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

„Vďaka umelému modelu ženského prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá
technika, ktorú si ženy môžu príležitostne robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na
Slovensku počas svojho života každá ôsma žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková,
ktorá je vonkajšou podpredsedníčkou Spolku medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o
možnosti vyšetrenia prsníkov u gynekologického lekára.„Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové,”
dodala.

Na akcii zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými
návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj
keď toto ochorenie v mužskej populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného
lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová.

Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali ženám na odev na znak solidarity s tými,
ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou študentov LF UPJŠ bude Movember.
Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v priebehu novembra. Jeho symbolom sú
mužské fúzy.

Zdroj: (TASR, sem mia)

Autor: Sofia Budkaiová
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Viac ako 450 žien oslovili medici z LF UPJŠ v Košiciach v rámci Ružového októbra

Denné správy

Košice 18. októbra (TASR) – Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku
medikov mesta Košice, informovali ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový
október zorganizovali v jednom z obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v
spolupráci s Ligou proti rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.„Vďaka umelému modelu ženského
prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá technika, ktorú si ženy môžu príležitostne
robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na Slovensku počas svojho života každá ôsma
žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková, ktorá je vonkajšou podpredsedníčkou Spolku
medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o možnosti vyšetrenia prsníkov u gynekologického
lekára. „Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové," dodala.Na akcii zároveň informovali aj o duševnom
zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre
ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj keď toto ochorenie v mužskej populácii
nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Martina
Klimová.Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali ženám na odev na znak
solidarity s tými, ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou študentov LF UPJŠ bude
Movember. Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v priebehu novembra. Jeho
symbolom sú mužské fúzy.

Štítky :

Autor: Lekari.sk
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Viac ako 450 žien oslovili medici z LF UPJŠ v Košiciach v rámci Ružového októbra

Košice 18. októbra (TASR) – Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku
medikov mesta Košice, informovali ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový
október zorganizovali v jednom z obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v
spolupráci s Ligou proti rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová. „Vďaka umelému modelu ženského
prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá technika, ktorú si ženy môžu príležitostne
robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na Slovensku počas svojho života každá ôsma
žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková, ktorá je vonkajšou podpredsedníčkou Spolku
medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o možnosti vyšetrenia prsníkov u gynekologického
lekára. „Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové," dodala. Na akcii zároveň informovali aj o
duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými návštevníkmi bolo aj viacero
mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj keď toto ochorenie v mužskej
populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Martina
Klimová. Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali ženám na odev na znak
solidarity s tými, ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou študentov LF UPJŠ bude
Movember. Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v priebehu novembra. Jeho
symbolom sú mužské fúzy. sem mia

Autor: TASR
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Zuzanka  
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od 22. 10. 2021 do 22. 12. 2021

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sprístupni 22.10.2021 fotografickú výstavu Daniely Kapráľovej – Zuzanka.

Výstava návštevníkom predkladá subjektívno-intímny dokument, šesťročný fotografický príbeh autorky o svojej mame Zuzanke a jej
insitnej tvorbe, ktorý sa po prvýkrát prezentoval v roku 2008. Zuzana Kapráľová bola maliarka kraslíc, ľudová speváčka a výšivkárka. Cez
ňu autorka prezentuje autentickú ľudovú tvorbu rusínskej menšiny, dotýka sa problémov staroby, kultu mladosti, generačných vzťahov a
vnútornej slobody ženy, bez ohľadu na vek. Výstava pozostáva z farebných dokumentárnych fotografii, insitných kresieb, projekcie
ľudových výšiviek, kraslíc a zvukových záznamov.

O autorke

Daniela Kapráľová

Narodila sa 12.01.1959 v Snine. V rokoch 1974 – 1978 študovala na novo otvorenom fotografickom oddelení Strednej umelecko –
priemyselnej školy v Košiciach. V rokoch 1980 – 1985 ukončila štúdium na UPJŠ v Prešove na Katedre výtvarnej výchovy. Od roku 1988
do 2013 pracovala vo Vihorlatskom múzeu, ako kunsthistorička, vo Vihorlatskej knižnici v Humennom a Múzeu moderného umenia Andy
Warhola v Medzilaborciach, ako muzeoedukologička. Vydala dve knihy v ktorých mapovala tvorbu ľudových umelcov: Zuzanka - Pomôž
Bože ráno vstať, Andrej Gavula a knihu intínmnej poézie Srna v neraji. Fotografii sa aktívne venuje od roku 1999. Jej tvorba je zameraná
na subjektívny dokument. Vystavuje doma i v zahraničí (Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rakúsko, Francúzsko, Srbsko, Chorvátsko).
V súčasnosti žije v Humennom a je kurátorkou v SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove.

Autor: Slovenské národné múzeum
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Viac ako 450 žien oslovili medici z LF UPJŠ v Košiciach v rámci Ružového októbra  
  18. 10. 2021, 18:02, Zdroj: lekarne.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 109 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 54 Eur 

Viac ako 450 žien oslovili medici z LF UPJŠ v Košiciach v rámci Ružového októbra

Čítané 21x

Košice 18. októbra (TASR) – Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku
medikov mesta Košice, informovali ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový
október zorganizovali v jednom z obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v
spolupráci s Ligou proti rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.„Vďaka umelému modelu ženského
prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá technika, ktorú si ženy môžu príležitostne
robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na Slovensku počas svojho života každá ôsma
žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková, ktorá je vonkajšou podpredsedníčkou Spolku
medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o možnosti vyšetrenia prsníkov u gynekologického
lekára. „Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové," dodala.Na akcii zároveň informovali aj o duševnom
zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre
ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj keď toto ochorenie v mužskej populácii
nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Martina
Klimová.Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali ženám na odev na znak
solidarity s tými, ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou študentov LF UPJŠ bude
Movember. Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v priebehu novembra. Jeho
symbolom sú mužské fúzy.

Štítky :
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Viac ako 450 žien oslovili medici z LF UPJŠ v Košiciach v rámci Ružového októbra  
  18. 10. 2021, 16:52, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové

slová: LF UPJŠ, Lekárska Fakulta UPJŠ

Viac ako 450 žien oslovili medici z LF UPJŠ v Košiciach v rámci Ružového októbra

Košice 18. októbra (TASR) – Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku
medikov mesta Košice, informovali ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový
október zorganizovali v jednom z obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach v spolupráci s Ligou proti rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

„Vďaka umelému modelu ženského prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá
technika, ktorú si ženy môžu príležitostne robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na
Slovensku počas svojho života každá ôsma žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková,
ktorá je vonkajšou podpredsedníčkou Spolku medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o
možnosti vyšetrenia prsníkov u gynekologického lekára. „Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové,"
dodala.

Na akcii zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými
návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj
keď toto ochorenie v mužskej populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného
lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová.

Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali ženám na odev na znak solidarity s tými,
ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou študentov LF UPJŠ bude Movember.
Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v priebehu novembra. Jeho symbolom sú
mužské fúzy.

sem mia

Autor: SEM
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Medici v Košiciach oslovili v rámci Ružového októbra viac ako 450 žien  
  18. 10. 2021, 17:05, Zdroj: teraz.sk , Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Fakulty a ústavy UPJŠ, Kľúčové slová: LF UPJŠ, Lekárska Fakulta UPJŠ

Užívateľov za deň: 26.5 tis. GRP: 0,59 OTS: 0,01 AVE: 695 Eur 

Na akcii zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať.

Košice 18. októbra (TASR) – Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku
medikov mesta Košice, informovali ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový
október zorganizovali v jednom z obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach v spolupráci s Ligou proti rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

„Vďaka umelému modelu ženského prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá
technika, ktorú si ženy môžu príležitostne robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na
Slovensku počas svojho života každá ôsma žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková,
ktorá je vonkajšou podpredsedníčkou Spolku medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o
možnosti vyšetrenia prsníkov u gynekologického lekára. „Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové,"
dodala.

Na akcii zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými
návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj
keď toto ochorenie v mužskej populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného
lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová.

Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali ženám na odev na znak solidarity s tými,
ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou študentov LF UPJŠ bude Movember.
Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v priebehu novembra. Jeho symbolom sú
mužské fúzy.

Autor: TASR
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Medici z LF UPJŠ oslovili v rámci Rúžového októbra viac ako 450 žien  
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Medici z LF UPJŠ oslovili v rámci Rúžového októbra viac ako 450 žien

Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku medikov mesta Košice, informovali
ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový október zorganizovali v jednom z
obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v spolupráci s Ligou proti
rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

„Vďaka umelému modelu ženského prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá
technika, ktorú si ženy môžu príležitostne robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na
Slovensku počas svojho života každá ôsma žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková,
ktorá je vonkajšou podpredsedníčkou Spolku medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o
možnosti vyšetrenia prsníkov u gynekologického lekára.„Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové,”
dodala.

Na akcii zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými
návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj
keď toto ochorenie v mužskej populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného
lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová.

Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali ženám na odev na znak solidarity s tými,
ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou študentov LF UPJŠ bude Movember.
Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v priebehu novembra. Jeho symbolom sú
mužské fúzy.

Zdroj: (TASR, sem mia)

Autor: Sofia Budkaiová
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Viac ako 450 žien oslovili medici z LF UPJŠ v Košiciach v rámci Ružového októbra

Denné správy

Košice 18. októbra (TASR) – Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku
medikov mesta Košice, informovali ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový
október zorganizovali v jednom z obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach v spolupráci s Ligou proti rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.„Vďaka umelému modelu
ženského prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá technika, ktorú si ženy môžu
príležitostne robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na Slovensku počas svojho života
každá ôsma žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková, ktorá je vonkajšou
podpredsedníčkou Spolku medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o možnosti vyšetrenia
prsníkov u gynekologického lekára. „Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové," dodala.Na akcii
zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými
návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj
keď toto ochorenie v mužskej populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného
lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová.Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali
ženám na odev na znak solidarity s tými, ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou
študentov LF UPJŠ bude Movember. Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v
priebehu novembra. Jeho symbolom sú mužské fúzy.

Štítky :
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Viac ako 450 žien oslovili medici z LF UPJŠ v Košiciach v rámci Ružového októbra

Košice 18. októbra (TASR) – Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku
medikov mesta Košice, informovali ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový
október zorganizovali v jednom z obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach v spolupráci s Ligou proti rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová. „Vďaka umelému modelu
ženského prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá technika, ktorú si ženy môžu
príležitostne robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na Slovensku počas svojho života
každá ôsma žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková, ktorá je vonkajšou
podpredsedníčkou Spolku medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o možnosti vyšetrenia
prsníkov u gynekologického lekára. „Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové," dodala. Na akcii
zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými
návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj
keď toto ochorenie v mužskej populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného
lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová. Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali
ženám na odev na znak solidarity s tými, ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou
študentov LF UPJŠ bude Movember. Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v
priebehu novembra. Jeho symbolom sú mužské fúzy. sem mia
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Viac ako 450 žien oslovili medici z LF UPJŠ v Košiciach v rámci Ružového októbra

Čítané 21x

Košice 18. októbra (TASR) – Viac ako 450 žien oslovili koncom uplynulého týždňa medici z Klubu reprodukčného zdravia Spolku
medikov mesta Košice, informovali ich o možnostiach prevencie rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Akciu s názvom Ružový
október zorganizovali v jednom z obchodných centier študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v
Košiciach v spolupráci s Ligou proti rakovine. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.„Vďaka umelému modelu
ženského prsníka s patologickou hrčkou si osvojili základy samovyšetrenia prsníkov. Táto jednoduchá technika, ktorú si ženy môžu
príležitostne robiť v pohodlí svojho domova, pomáha odhaľovať nebezpečné ochorenia, ktorému čelí na Slovensku počas svojho života
každá ôsma žena,“ uviedla študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva na LF UPJŠ Viktória Kudriková, ktorá je vonkajšou
podpredsedníčkou Spolku medikov mesta Košice. Tento rok podľa jej slov kládli dôraz aj na zvýšenie povedomia o možnosti vyšetrenia
prsníkov u gynekologického lekára. „Oslovení ľudia reagovali veľmi pozitívne a mali záujem naučiť sa niečo nové," dodala.Na akcii
zároveň informovali aj o duševnom zdraví, respektíve o tom, ako naň môže rakovina prsníka vplývať. „Medzi nami oslovenými
návštevníkmi bolo aj viacero mužov, pre ktorých bola zväčša prekvapením informácia, že aj muži môžu ochorieť na rakovinu prsníka, aj
keď toto ochorenie v mužskej populácii nie je až také časté,“ doplnila spoluorganizátorka podujatia a študentka 4. ročníka všeobecného
lekárstva na LF UPJŠ Martina Klimová.Oravcová pripomenula, že symbolom Ružového októbra je ružová stužka, ktorú medici pripínali
ženám na odev na znak solidarity s tými, ktorých rakovina prsníka postihla a ako symbol tohto podujatia. Ďalšou preventívnou akciou
študentov LF UPJŠ bude Movember. Zameraný bude na mužské zdravie a prevenciu rakoviny semenníkov. Uskutočniť by sa mal v
priebehu novembra. Jeho symbolom sú mužské fúzy.
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