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Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v rámci osvetovej akcie
‚Ružový október‘ informovali ženy o samovyšetrení prsníkov
Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali v sobotu 17. októbra 2015
akciu Ružový október ako súčasť projektu „Zdravie na dotyk" zameraného na prevenciu
rakovinových ochorení, ktoré možno odhaliť aj samovyšetrením. Podujatie malo za cieľ šíriť
informovanosť medzi ženami o rakovine prsníka a krčka maternice prostredníctvom
infostánku, ktorý bol prístupný širokej verejnosti v košickom Auparku v čase od 10. do 17.
hodiny. Zapojilo sa doň 12 študentov z druhého až piateho ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ
a zaškolili asi 250 žien.
„Oslovovali sme okoloidúce dámy v nákupnom centre a informovali ich
o samovyšetrení prsníkov, rakovine prsníka a krčka maternice. Na modeloch prsníkov
s hrčkami si mohli vyskúšať efektívne samovyšetrenie a každá, ktorej sa podarilo
lokalizovať hrčku v modeli, získala za odmenu ružovú stužku ako symbol osvety medzi
ženami o tomto závažnom ochorení,“ hovorí študentkaštudentka 4. ročníka Lekárskej fakulty
UPJŠ študijného programu Všeobecné zdravotníctvo Radka Hrešková, podľa ktorej si mnohé
z okoloidúcich žien zobrali letáčiky o samovyšetrení prsníkov, rakovine prsníka a rakoviny
krčka maternice nielen pre seba, ale aj pre ženy vo svojom okolí. V popoludňajších hodinách
mali návštevníčky nákupného centra možnosť hovoriť okrem študentov aj s odborníkom,
gynekológom MUDr. Jánom Vargom, odborným asistentom Gynekologicko-pôrodníckej
kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP.
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„Pri našom infostánku za zastavilo aj viacero žien so svojimi ‚násťročnými‘ dcérami,
ktoré mali takisto záujem dozvedieť sa viac o skrytých hrozbách. Tínedžerky zaujímala
predovšetkým prevencia rakoviny krčka maternice. Veľmi nás potešilo, že sa pristavilo
aj niekoľko pánov, ktorí mysleli aj na zdravie svojich polovičiek a zobrali si pre nich
letáčiky s cennými radami. Okrem toho sme mali možnosť hovoriť aj s mladou ženou,
ktorá mala s rakovinou krčka maternice už aj osobnú skúsenosť. Našťastie, jej zdravotný
problém odhalil gynekológ včas a podstúpila úspešnú liečbu...“ konštatuje Radka Hrešková
pôsobiaca v Klube verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice.

Takto študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v infostánku v nákupnom centre radili ženám,
ako nezanedbať prevenciu v oblasti rakoviny prsníka a krčka maternice

V novembri budú naši medici radiť mužom, ako predchádzať rakovine semenníkov
Druhá časť projektu „Zdravie na dotyk" sa bude realizovať v novembri
názvom MOVEmber a venovaná bude mužským nádorovým ochoreniam.

pod

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ sa budú snažiť zaujať mužov podobným infostánkom
a upozorňovať ich na to, aby sa o svoje zdravie viac starali. Na edukačných maketách budú
demonštrovať potenciálne zdravotné riziká a apelovať na príslušníkov silnejšieho pohlavia,
aby nezanedbávali samovyšetrovanie semenníkov, ktoré je rovnako dôležité ako
samovyšetrenie prsníkov u žien, pretože môže pomôcť včas odhaliť výskyt rakoviny
a úspešne ju liečiť...
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