Pink October 2021/ Breast Health Day
podporné akcie organizované Pracovnou skupinou pre skríning rakoviny prsníka, skríningovými
mamografickými centrami, NOI a pacientskymi organizáciami: Amazonky, Europa Donna, Liga Proti
Rakovine, Nie Rakovine, Ružová Stužka
Bratislava
Október- 2. rádiologická klinika LF UK a OÚSA: v priebehu októbra každý týždeň jedna až dve 2 hodinové komplexné edukačné prednášky pre študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského aj
s medzinárodným dosahom, keďže tému s podčiarknutím významu medzinárodnej aktivity Breast
Health Day budú nad rámec štandardného výučbového obsahu cielene prezentovať aj vyšším
ročníkom zahraničných študentov medicíny.
15.10. - Prezidentský palác - pani prezidentka Zuzana Čaputová- rozsvietenie prezidentského paláca
na ružovo
5.10. - Galéria X, „Sme úžasní 8“- vernisáž obrazových diel, výuka samovyšetrenia prsníkov
a rozdávanie vzdelávacích materiálov pre účastníčky (Ružová Stužka a Europa Donna)
15.10. - Primaciálny palác- Magistrát mesta Bratislava - rozsvietenie na ružovo
13.10. - TK na tému Breast health Day - v Primaciálnom paláci (Ružová stužka, Europa Donna,
Amazonky a NOI)
Október: Dámsky klub- vzdelávacia relácia na tému „Zdravé prsia“ (NOI, MUDr. Mária Rečková, PhD.)
15.10. – VšZP - vysvietenie budovy VšZP na ružovo, vydanie tlačovej správy, zverejnenie na
sociálnych sieťach, webe, uverejnenie článku na portáli www.preventivne.sk
Trnava
21.10. - Európsky deň pre zdravé prsia- verejno-vzdelávacie podujatie (Trnavská univerzita, Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s mestom Trnava, Europa Donna, Ružová stužka, NOI)
15.10-21.10. - vysvietenie radnice v Trnave na ružovo (Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce v spolupráci s mestom Trnava, Europa Donna, Ružová stužka, NOI)
Slávnostné uvedenie nového mamografické pracovisko na preverenom skríningovom
mamografickom pracovisku MRI s.r.o. v Trnave (v priebehu mesiaca Október)
Banská Bystrica
Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica aktivity počas celého Októbra:
Natáčanie videa na pracovisku s Jankou Hospodárovou o jej prvom mamografickom vyšetrení a
rozhovor s pánom primárom Rádiologického oddelenia nášho zariadenia.
Počas celého mesiaca budú rozdávané odznaky SOM ZA PREVENCIU všetkým našim pacientkam.
Spolupracujeme s lokálnymi športovcami a umelcami, ktorí podporia Ružový október: FS Mladosť,
malé baletky, Tanečná škola Zuzana Niščákovej, fitneska Neli Novodomská.

Na Gymnáziu vo Zvolene bude organizovaná prednáška o dôležitosti prevencie.
Pán primár Rádiologického oddelenia nášho zariadenia bude mať rozhovor v banskobystrickom rádiu
BBFM o mýtoch mamografie a tiež bude s ňou, našou pani riaditeľkou a jednou z našich pacientiek
rozhovor na podobnú tému aj v rádiu LUMEN.
V rámci celej siete ProCare a Svet zdravia budú distribuované letáčiky o Mýtoch mamografie odbúravanie predsudkov o tomto vyšetrení, povzbudzovanie pacientiek k absolvovaniu mamografie...
15.10.
- Informačný stánok v Európe SC - povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie, odbúravanie mýtov z
mamografie
- Všetci zamestnanci prídu do práce v ružovom - tričká pre zamestnancov od zamestnávateľa.
- Teleráno - povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie, odbúravanie mýtov z mamografie.
- Rozsvietenie Hodinovej veže na ružovo - podpora mesta BB.
- Rozsvietenie veže Európy BC na ružovo - zatiaľ ešte nemáme potvrdené.

Zvolen
Rozsvietenie Starej radnice vo Zvolene na ružovo - podpora mesta Zvolen
Ružomberok
15.10. - rozsvieti na ružovo budovu Mestského úradu na námestí Andreja Hlinku (ÚVN Ružomberok)
13.10. - informačný promo - edukačný rozhovor na tému „ Zdravé prsia“ pre mesto Ružomberok
do miestnych médií (ÚVN Ružomberok)
Trenčín
Fakulta zdravotníctva TnUAD, Rádiologická klinika, s.r.o. organizujú:
12.10. - 13.10. - rozdávanie ružových stužiek na pôde TnUAD, ktoré sú medzinárodným symbolom boja proti
rakovine prsníka,
14.10., 17.00 hod. - v aule TnUAD prednáška zameraná na dôležitosť skríningu ako prevencie karcinómu
prsníka, spojená s prezentáciou modelov pre výučbu samo-vyšetrovania prsníkov a prevenciu onkologických
ochorení, po prednáške bude o 18.00 hod. nasledovať slávnostné osvetlenie hlavného vchodu budovy Fakulty
zdravotníctva TnUAD ružovou farbou, ktorá je symbolom Svetového dňa boja proti karcinómu prsníka,
14.10. - 16.10. - prezentácia videoprojekcií z úspešne realizovaného projektu: „Prevencia karcinómu prsníka:
The Best for the Breast“ vo vstupnej hale Fakulty zdravotníctva TnUAD a rektorátu TnUAD.
Prešov
15.10. - v spolupráci so starostkou mesta Prešov, nasvietia hlavné dominanty mesta Prešov na ružovo
(Fakultná nemocnica F.A.Reinmana, Prešov)

PACIENTSKE ORGANIZÁCIE:
Aliancia Nie Rakovine: Pink October - Onko Tour, Najprv SAMO potom MAMO - rozdávanie letákov, edukácia
o potrebe skríningovom vyšetrení prsníkov
Liga Proti Rakovine:
1.10. - Teleráno - prvá informácia o Pink október v rámci viacročnej spolupráce so spoločnosťou Lindex, ktorá
počas celého mesiaca vo svojich predajniach naprieč SR rozdáva nami dodane letáky k samovyšetrovaniu
prsníka a robí podporne aktivity na pripomínanie dôležitosti prevencie
21.10. - po dohode s nemocnicami v BA, MT a KE pred vstupom či vo vestibuloch rozdávanie letákov samovyšetrenie prsníkov a tiež všeobecne k prevencii a ku skríningom.

