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Zdravie: Beh pre zdravé prsia opäť upozorní na potrebu prevencie  
AGENTÚRA , Dátum: 18.06.2021  , Zdroj: Tasr , Strana: 0 , Autor: ALA , Infotyp: Nepomenované  , Dátum importu: 01.01.0001 00:00  , 
Rubrika: zdr , Zem: Slovensko  

Bratislava 18. júna (TASR) - Na význam mamografického vyšetrenia pre ženy po štvrtý raz upozorní charitatívny 

projekt Beh pre zdravé prsia. Podujatie odštartuje v nedeľu 20. júna o 10.00 h na bratislavskej Železnej 

studničke. Na mieste sa bude aj edukovať v oblasti prevencie rakoviny prsníka, na prsníkovom fantóme si bude 

možné nacvičiť správne vyšetrenie prsníkov. 

„Rakovina stále častejšie postihuje aj mladé ženy, preto je dôležitá každá aktivita, ktorá zvyšuje povedomie o 

význame prevencie v boji s rakovinou prsníka,“ povedala Eva Bacigalová, predsedníčka občianskeho združenia 

Amazonky. 

Národný onkologický inštitút aj pacientky, ktoré prekonali rakovinu prsníka, organizované v OZ Amazonky, 

Ružová stužka a Europa Donna Slovakia vyzývajú všetky ženy, aby sa starali o svoje zdravie. A to nielen 

správnou životosprávou, pravidelnou fyzickou aktivitou a limitovaním sedavého spôsobu života, ale aj 

samovyšetrením prsníkov a účasťou na pravidelnom skríningovom mamografickom vyšetrení.  

Upozorňujú, že ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych 

mamografických prehliadok raz za dva roky, ročne by sa vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo 

zachrániť 300 žien. „Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko 

odhalilo samovyšetrenie alebo gynekológ,“ vysvetlila Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky a 

zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS. 

Záujemcovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť na úvodnom dni, môžu behať kdekoľvek na Slovensku. Zapojiť sa 

možno registráciou na stránke projektu do 27. júna. Výška štartovného je dobrovoľná, v minimálnej hodnote 

osem eur. Výťažok z podujatia bude venovaný organizáciám Ružová stužka, OZ Amazonky a OZ Onkomamy.  
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Na dôležitosť mamografie upozorňuje 4. ročník projektu Beh pre zdravé prsia  
AGENTÚRA , Dátum: 20.06.2021  , Zdroj: Tasr , Strana: 0 , Autor: IS , Infotyp: Nepomenované  , Dátum importu: 01.01.0001 00:00  , 
Rubrika: zdr , Zem: Slovensko  

Bratislava 20. júna (TASR) - Na Slovensku každoročne pribudne okolo 3000 prípadov rakoviny prsníka, asi 

tretina z nich už v neskorých štádiách. Ani počas vážnej epidemickej situácie by ženy nemali zabúdať na 

prevenciu rakoviny prsníka. Upozornil na to aj 4. ročník projektu Beh pre zdravé prsia.  

Každá žena na Slovensku od 50 do 69 rokov má nárok absolvovať raz za dva roky bezplatné skríningové 

mamografické vyšetrenie. Ženám so zvýšeným rizikom výskytu rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať 

vyšetrenie každý rok. "Cieľom skríningu je predĺžiť život žien vplyvom liečby pri zistených včasných štádiách 

ochorenia, znížiť mortalitu a zlepšiť kvalitu života," vysvetlila Mária Rečková, lekárka a riaditeľka Národného 

onkologického inštitútu. 

Pripomenula, že minulý rok sa na mamografickom skríningu zúčastnilo takmer 39.000 žien. U 310 z nich sa 

zistilo a následne hneď liečilo onkologické ochorenie, zväčša vo včasnom štádiu bez metastáz. "Mnohé z týchto 

žien si účasťou na skríningu zachránili život a zdravie," poukázala Rečková. 

Ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych mamografických 

prehliadok raz za dva roky, ročne by vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo byť zachránených až 300 

žien. "Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko odhalilo 

samovyšetrenie alebo gynekológ," vysvetlila Alena Kállayová, lekárka, predsedníčka Ružovej stužky n. f. a 

zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS.  

Na dôležitosť vyšetrení upozorňuje aj charitatívny Beh pre zdravé prsia, ktorý sa uskutočňuje od nedele do 27. 6. 

formou virtuálneho behu s otváracou akciou na Železnej studničke v Bratislave. Výťažok z podujatia bude 

venovaný overeným organizáciám dlhodobo podporujúcim pacientky a vyliečené pacientky s rakovinou prsníka. 
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Beh pre zdravé prsia na Železnej studničke opäť upozorní na potrebu prevencie URL  
WEB , Dátum: 18.06.2021  , Zdroj: bratislavskenoviny.sk  , Strana: 0 

Na význam mamografického vyšetrenia pre ženy po štvrtý raz upozorní charitatívny projekt Beh pre zdravé prsia. 

Podujatie odštartuje v nedeľu 20. júna o 10.00 h na bratislavskej Železnej studničke. Na mieste sa bude aj 

edukovať v oblasti prevencie rakoviny prsníka, na prsníkovom fantóme si bude možné nacvičiť správne 

vyšetrenie prsníkov. 

 

„Rakovina stále častejšie postihuje aj mladé ženy, preto je dôležitá každá aktivita, ktorá zvyšuje povedomie o 

význame prevencie v boji s rakovinou prsníka,“ povedala Eva Bacigalová, predsedníčka občianskeho združenia 

Amazonky.  

Národný onkologický inštitút aj pacientky, ktoré prekonali rakovinu prsníka, organizované v OZ Amazonky, 

Ružová stužka a Europa Donna Slovakia vyzývajú všetky ženy, aby sa starali o svoje zdravie. A to nielen 

správnou životosprávou, pravidelnou fyzickou aktivitou a limitovaním sedavého spôsobu života, ale aj 

samovyšetrením prsníkov a účasťou na pravidelnom skríningovom mamografickom vyšetrení.  

Upozorňujú, že ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych 

mamografických prehliadok raz za dva roky, ročne by sa vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo 

zachrániť 300 žien. „Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko 

odhalilo samovyšetrenie alebo gynekológ,“ vysvetlila Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky a 

zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS.  

Záujemcovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť na úvodnom dni, môžu behať kdekoľvek na Slovensku. Zapojiť sa 

možno registráciou na stránke projektu do 27. júna. Výška štartovného je dobrovoľná, v minimálnej hodnote 

osem eur. Výťažok z podujatia bude venovaný organizáciám Ružová stužka, OZ Amazonky a OZ Onkomamy.  

(TASR)  

Zdroj: bratislava.sk  
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Zdravie: Beh pre zdravé prsia opäť upozorní na potrebu prevencie URL  
WEB , Dátum: 18.06.2021  , Zdroj: dnes24.sk  , Strana: 0 

Bratislava 18. júna (TASR) - Na význam mamografického vyšetrenia pre ženy po štvrtý raz upozorní charitatívny 

projekt Beh pre zdravé prsia. 

 

Podujatie odštartuje v nedeľu 20. júna o 10.00 h na bratislavskej Železnej studničke. Na mieste sa bude aj 

edukovať v oblasti prevencie rakoviny prsníka, na prsníkovom fantóme si bude možné nacvičiť správne 

vyšetrenie prsníkov.  

„Rakovina stále častejšie postihuje aj mladé ženy, preto je dôležitá každá aktivita, ktorá zvyšuje povedomie o 

význame prevencie v boji s rakovinou prsníka,“ povedala Eva Bacigalová, predsedníčka občianskeho združenia 

Amazonky.  

Národný onkologický inštitút aj pacientky, ktoré prekonali rakovinu prsníka, organizované v OZ Amazonky, 

Ružová stužka a Europa Donna Slovakia vyzývajú všetky ženy, aby sa starali o svoje zdravie. A to nielen 

správnou životosprávou, pravidelnou fyzickou aktivitou a limitovaním sedavého spôsobu života, ale aj 

samovyšetrením prsníkov a účasťou na pravidelnom skríningovom mamografickom vyšetrení.  

Upozorňujú, že ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych 

mamografických prehliadok raz za dva roky, ročne by sa vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo 

zachrániť 300 žien. „Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko 

odhalilo samovyšetrenie alebo gynekológ,“ vysvetlila Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky a 

zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS.  

Záujemcovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť na úvodnom dni, môžu behať kdekoľvek na Slovensku. Zapojiť sa 

možno registráciou na stránke projektu do 27. júna. Výška štartovného je dobrovoľná, v minimálnej hodnote 

osem eur. Výťažok z podujatia bude venovaný organizáciám Ružová stužka, OZ Amazonky a OZ Onkomamy.  
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Zdravie: Beh pre zdravé prsia opäť upozorní na potrebu prevencie URL  
WEB , Dátum: 18.06.2021  , Zdroj: lekari.sk  , Strana: 0 

Bratislava 18. júna (TASR) - Na význam mamografického vyšetrenia pre ženy po štvrtý raz upozorní charitatívny 

projekt Beh pre zdravé prsia. 

 

Podujatie odštartuje v nedeľu 20. júna o 10.00 h na bratislavskej Železnej studničke. Na mieste sa bude aj 

edukovať v oblasti prevencie rakoviny prsníka, na prsníkovom fantóme si bude možné nacvičiť správne 

vyšetrenie prsníkov.„Rakovina stále častejšie postihuje aj mladé ženy, preto je dôležitá každá aktivita, ktorá 

zvyšuje povedomie o význame prevencie v boji s rakovinou prsníka,“ povedala Eva Bacigalová, predsedníčka 

občianskeho združenia Amazonky.Národný onkologický inštitút aj pacientky, ktoré prekonali rakovinu prsníka, 

organizované v OZ Amazonky, Ružová stužka a Europa Donna Slovakia vyzývajú všetky ženy, aby sa starali o 

svoje zdravie. A to nielen správnou životosprávou, pravidelnou fyzickou aktivitou a limitovaním sedavého 

spôsobu života, ale aj samovyšetrením prsníkov a účasťou na pravidelnom skríningovom mamografickom 

vyšetrení. Upozorňujú, že ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych 

mamografických prehliadok raz za dva roky, ročne by sa vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo 

zachrániť 300 žien. „Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko 

odhalilo samovyšetrenie alebo gynekológ,“ vysvetlila Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky a 

zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS.Záujemcovia, ktorí 

sa nemôžu zúčastniť na úvodnom dni, môžu behať kdekoľvek na Slovensku. Zapojiť sa možno registráciou na 

stránke projektu do 27. júna. Výška štartovného je dobrovoľná, v minimálnej hodnote osem eur. Výťažok z 

podujatia bude venovaný organizáciám Ružová stužka, OZ Amazonky a OZ Onkomamy.  
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Beh pre zdravé prsia opäť upozorní na potrebu prevencie URL  
WEB , Dátum: 18.06.2021  , Zdroj: teraz.sk  , Strana: 0 , Autor: Tasr , Rubrika: Slovensko - 

Podujatie odštartuje v nedeľu 20. júna o 10.00 h na bratislavskej Železnej studničke. 

 

 

 

Ilustračná fotografia. 

 

Foto: TASR 

Bratislava 18. júna (TASR) - Na význam mamografického vyšetrenia pre ženy po štvrtý raz upozorní charitatívny 

projekt Beh pre zdravé prsia. Podujatie odštartuje v nedeľu 20. júna o 10.00 h na bratislavskej Železnej 

studničke. Na mieste sa bude aj edukovať v oblasti prevencie rakoviny prsníka, na prsníkovom fantóme si bude 

možné nacvičiť správne vyšetrenie prsníkov. 

 

„Rakovina stále častejšie postihuje aj mladé ženy, preto je dôležitá každá aktivita, ktorá zvyšuje povedomie o 

význame prevencie v boji s rakovinou prsníka,“ povedala Eva Bacigalová, predsedníčka občianskeho združenia 

Amazonky. 

 

Národný onkologický inštitút aj pacientky, ktoré prekonali rakovinu prsníka, organizované v OZ Amazonky, 

Ružová stužka a Europa Donna Slovakia vyzývajú všetky ženy, aby sa starali o svoje zdravie. A to nielen 

správnou životosprávou, pravidelnou fyzickou aktivitou a limitovaním sedavého spôsobu života, ale aj 

samovyšetrením prsníkov a účasťou na pravidelnom skríningovom mamografickom vyšetrení. 

 

Upozorňujú, že ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych 

mamografických prehliadok raz za dva roky, ročne by sa vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo 

zachrániť 300 žien. „Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko 

odhalilo samovyšetrenie alebo gynekológ,“ vysvetlila Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky a 

zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS. 

 

Záujemcovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť na úvodnom dni, môžu behať kdekoľvek na Slovensku. Zapojiť sa 

možno registráciou na stránke projektu do 27. júna. Výška štartovného je dobrovoľná, v minimálnej hodnote 

osem eur. Výťažok z podujatia bude venovaný organizáciám Ružová stužka, OZ Amazonky a OZ Onkomamy. 

 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 
 



10/26   © 2021  

 

 

Späť 
 



11/26   © 2021  

Beh pre zdravé prsia opäť upozorní na potrebu prevencie URL  
WEB , Dátum: 18.06.2021  , Zdroj: dnesky.sk  , Strana: 0 

Bratislava 18. júna (TASR) – Na význam mamografického vyšetrenia pre ženy po štvrtý raz upozorní charitatívny 

projekt Beh pre zdravé prsia. Podujatie odštartuje v nedeľu 20. júna o 10.00 h na bratislavskej Železnej 

studničke. Na mieste sa bude aj edukovať v oblasti prevencie rakoviny prsníka, na prsníkovom fantóme si bude 

možné nacvičiť správne vyšetrenie prsníkov. 

 

„Rakovina stále častejšie postihuje aj mladé ženy, preto je dôležitá každá aktivita, ktorá…  
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Na dôležitosť mamografie upozorňuje 4. ročník Behu pre zdravé prsia URL  
WEB , Dátum: 20.06.2021  , Zdroj: teraz.sk  , Strana: 0 , Autor: Tasr , Rubrika: Slovensko - mamografia 

Každá žena na Slovensku od 50 do 69 rokov má nárok absolvovať raz za dva roky bezplatné skríningové 

mamografické vyšetrenie. 

 

 

 

Ilustračná snímka. 

 

Foto: TASR – František Iván 

Bratislava 20. júna (TASR) - Na Slovensku každoročne pribudne okolo 3000 prípadov rakoviny prsníka, asi 

tretina z nich už v neskorých štádiách. Ani počas vážnej epidemickej situácie by ženy nemali zabúdať na 

prevenciu rakoviny prsníka. Upozornil na to aj 4. ročník projektu Beh pre zdravé prsia. 

 

Každá žena na Slovensku od 50 do 69 rokov má nárok absolvovať raz za dva roky bezplatné skríningové 

mamografické vyšetrenie. Ženám so zvýšeným rizikom výskytu rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať 

vyšetrenie každý rok. "Cieľom skríningu je predĺžiť život žien vplyvom liečby pri zistených včasných štádiách 

ochorenia, znížiť mortalitu a zlepšiť kvalitu života," vysvetlila Mária Rečková, lekárka a riaditeľka Národného 

onkologického inštitútu. 

 

Pripomenula, že minulý rok sa na mamografickom skríninguzúčastnilo takmer 39.000 žien. U 310 z nich sa zistilo 

a následne hneď liečilo onkologické ochorenie, zväčša vo včasnom štádiu bez metastáz. "Mnohé z týchto žien si 

účasťou na skríningu zachránili život a zdravie," poukázala Rečková. 

 

Ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych mamografických 

prehliadok raz za dva roky, ročne by vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo byť zachránených až 300 

žien. "Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko odhalilo 

samovyšetrenie alebo gynekológ," vysvetlila Alena Kállayová, lekárka, predsedníčka Ružovej stužky n. f. a 

zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS. 

 

Na dôležitosť vyšetrení upozorňuje aj charitatívny Beh pre zdravé prsia, ktorý sa uskutočňuje od nedele do 27. 6. 

formou virtuálneho behu s otváracou akciou na Železnej studničke v Bratislave. Výťažok z podujatia bude 

venovaný overeným organizáciám dlhodobo podporujúcim pacientky a vyliečené pacientky s rakovinou prsníka. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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Na dôležitosť mamografie upozorňuje 4. ročník Behu pre zdravé prsia URL  
WEB , Dátum: 20.06.2021  , Zdroj: dnesky.sk  , Strana: 0 

Bratislava 20. júna (TASR) – Na Slovensku každoročne pribudne okolo 3000 prípadov rakoviny prsníka, asi 

tretina z nich už v neskorých štádiách. Ani počas vážnej epidemickej situácie by ženy nemali zabúdať na 

prevenciu rakoviny prsníka. Upozornil na to aj 4. ročník projektu Beh pre zdravé prsia. 

 

Každá dospelá osoba ženského pohlavia na Slovensku od 50 do 69 rokov má nárok dokončiť raz za dva roky 

bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie. Ženám so zvýšeným rizikom výskytu…  
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WEB , Dátum: 20.06.2021  , Zdroj: dnes24.sk  , Strana: 0 

Bratislava 20. júna (TASR) - Na Slovensku každoročne pribudne okolo 3000 prípadov rakoviny prsníka, asi 

tretina z nich už v neskorých štádiách. 

 

Ani počas vážnej epidemickej situácie by ženy nemali zabúdať na prevenciu rakoviny prsníka. Upozornil na to aj 

4. ročník projektu Beh pre zdravé prsia.  

Každá žena na Slovensku od 50 do 69 rokov má nárok absolvovať raz za dva roky bezplatné skríningové 

mamografické vyšetrenie. Ženám so zvýšeným rizikom výskytu rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať 

vyšetrenie každý rok. "Cieľom skríningu je predĺžiť život žien vplyvom liečby pri zistených včasných štádiách 

ochorenia, znížiť mortalitu a zlepšiť kvalitu života," vysvetlila Mária Rečková, lekárka a riaditeľka Národného 

onkologického inštitútu.  

Pripomenula, že minulý rok sa na mamografickom skríningu zúčastnilo takmer 39.000 žien. U 310 z nich sa 

zistilo a následne hneď liečilo onkologické ochorenie, zväčša vo včasnom štádiu bez metastáz. "Mnohé z týchto 

žien si účasťou na skríningu zachránili život a zdravie," poukázala Rečková.  

Ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych mamografických 

prehliadok raz za dva roky, ročne by vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo byť zachránených až 300 

žien. "Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko odhalilo 

samovyšetrenie alebo gynekológ," vysvetlila Alena Kállayová, lekárka, predsedníčka Ružovej stužky n. f. a 

zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS.  

Na dôležitosť vyšetrení upozorňuje aj charitatívny Beh pre zdravé prsia, ktorý sa uskutočňuje od nedele do 27. 6. 

formou virtuálneho behu s otváracou akciou na Železnej studničke v Bratislave. Výťažok z podujatia bude 

venovaný overeným organizáciám dlhodobo podporujúcim pacientky a vyliečené pacientky s rakovinou prsníka.  

iš ima  
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Na dôležitosť mamografie upozorňuje 4. ročník projektu Beh pre zdravé prsia URL  
WEB , Dátum: 20.06.2021  , Zdroj: lekari.sk  , Strana: 0 

Bratislava 20. júna (TASR) - Na Slovensku každoročne pribudne okolo 3000 prípadov rakoviny prsníka, asi 

tretina z nich už v neskorých štádiách. 

 

Ani počas vážnej epidemickej situácie by ženy nemali zabúdať na prevenciu rakoviny prsníka. Upozornil na to aj 

4. ročník projektu Beh pre zdravé prsia. Každá žena na Slovensku od 50 do 69 rokov má nárok absolvovať raz 

za dva roky bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie. Ženám so zvýšeným rizikom výskytu rakoviny 

prsníka sa odporúča absolvovať vyšetrenie každý rok. "Cieľom skríningu je predĺžiť život žien vplyvom liečby pri 

zistených včasných štádiách ochorenia, znížiť mortalitu a zlepšiť kvalitu života," vysvetlila Mária Rečková, 

lekárka a riaditeľka Národného onkologického inštitútu.Pripomenula, že minulý rok sa na mamografickom 

skríningu zúčastnilo takmer 39.000 žien. U 310 z nich sa zistilo a následne hneď liečilo onkologické ochorenie, 

zväčša vo včasnom štádiu bez metastáz. "Mnohé z týchto žien si účasťou na skríningu zachránili život a 

zdravie," poukázala Rečková.Ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných 

preventívnych mamografických prehliadok raz za dva roky, ročne by vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka 

mohlo byť zachránených až 300 žien. "Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, 

než by ložisko odhalilo samovyšetrenie alebo gynekológ," vysvetlila Alena Kállayová, lekárka, predsedníčka 

Ružovej stužky n. f. a zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti 

SLS. Na dôležitosť vyšetrení upozorňuje aj charitatívny Beh pre zdravé prsia, ktorý sa uskutočňuje od nedele do 

27. 6. formou virtuálneho behu s otváracou akciou na Železnej studničke v Bratislave. Výťažok z podujatia bude 

venovaný overeným organizáciám dlhodobo podporujúcim pacientky a vyliečené pacientky s rakovinou prsníka.  
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iná akcia, Beh pre zdravé prsia 2021 URL  
WEB , Dátum: 20.06.2021  , Zdroj: citylife.sk  , Strana: 0 

Štvrtý ročník charitatívneho podujatia Beh pre zdravé prsia s vami plánujeme odštartovať 20. júna na obľúbenej 

Železnej studničke a následne 7 dní pokračovať vo virtuálnej verzii. Dúfame, že nám to pandemická situácia 

povolí. 

 

Viac informácií o oboch verziách už čoskoro! - link  

 

 

 
 



22/26   © 2021  

 

 

Späť 
 



23/26   © 2021  

Chcete sa vyhnúť rakovine prsníka? Túto vec stačí spraviť raz za čas URL  
WEB , Dátum: 21.06.2021  , Zdroj: izdravie.sk  , Strana: 0 

Nezanedbávajte zdravý životný štýl, dostatok spánku a..... Čo ešte vám pomôže zachrániť život? 

 

Kým sa neobjaví hrčka, o rakovine prsníka nemusíte tušiť. Hrčka však môže často znemanať už pokročilé 

štádium. Okrem zdravej životosprávy, vyhýbania sa stresu a samovyšetrenia je ideálne robiť ešte jednu vec. 

Nezaberie veľa času, no môže vám zachrániť život.  

S herečkou Sunrise Coigney sa Mark oženil pred 17 rokmi  

Mohlo by vás zaujímať  

Môže sa vám prisniť rakovina? Známemu hercovi hrozivý sen potvrdilo vyšetrenie  

Tretina je v neskorom štádiu  

Na Slovensku každoročne pribudne okolo 3000 prípadov rakoviny prsníka. Asi tretina z nich už v neskorých 

štádiách. Ani počas vážnej epidemickej situácie by ženy nemali zabúdať na prevenciu rakoviny prsníka. 

Upozornil na to aj 4. ročník projektu Beh pre zdravé prsia. Čo preto treba urobiť?  

Každá žena na Slovensku od 50 do 69 rokov má nárok absolvovať raz za dva roky bezplatné skríningové 

mamografické vyšetrenie. Ženám so zvýšeným rizikom výskytu rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať 

vyšetrenie každý rok. „ Cieľom skríningu je predĺžiť život žien vplyvom liečby pri zistených včasných štádiách 

ochorenia, znížiť úmrtnosť a zlepšiť kvalitu života, "vysvetlila Mária Rečková, lekárka a riaditeľka Národného 

onkologického inštitútu.  

Pripomenula, že minulý rok sa na mamografickom skríningu zúčastnilo takmer 39.000 žien. U 310 z nich sa 

zistilo a následne hneď liečilo onkologické ochorenie, zväčša vo včasnom štádiu bez metastáz. „ Mnohé z týchto 

žien si účasťou na skríningu zachránili život a zdravie,"poukázala Rečková.  

Nad 40 rokov  

Ak by každá žena staršia ako 40 rokov využívala možnosť bezplatných preventívnych mamografických 

prehliadok raz za dva roky, ročne by vďaka včasnému záchytu rakoviny prsníka mohlo byť zachránených až 300 

žien. „ Mamografia dokáže odhaliť ochorenie už v štádiu o tri až päť rokov skôr, než by ložisko odhalilo 

samovyšetrenie alebo gynekológ,"vysvetlila Alena Kállayová, lekárka, predsedníčka Ružovej stužky n. f. a 

zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS.  

Nezabudnite, že na bezplatnú prevenciu máte nárok aj pred 40. narodeninami. Každé dva roky vám poisťovňa 

preplatí ultrazvukové vyšetrenie prsníkov.  

Women,Wear,Red,Skirt,Use,The,Hand,To,Scratch,The  

Mohlo by vás zaujímať  

Rakovina kŕčka maternice sa hlási nenápadne. Ochránia vás pred ňou 2 maličkosti!  
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STRUČNE  
PRINT , Dátum: 19.06.2021  , Zdroj: Šport  , Strana: 19 , Náklad: 50 000  , Čítanosť: 141 000  , Rubrika: Zo sveta, Z domova 

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v rámci svojho turné po krajinách, ktorým exekutíva 

schválila národné plány obnovy a odolnosti, v pondelok navštívi Slovenskú republiku a Rakúsko.  

V centre výcviku Lesť pokračuje celonárodné vojenské cvičenie Slovak Shield, na ukážke jedného z nich sa v 

piatok zúčastnila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová ako hlavná veliteľka OS SR.  

Poslanci NR SR včera ukončili rokovania diskusiu o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.  

MO SR upozorňuje na 31 cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl cez územie Slovenska 

v období od 21. do 27. júna.  

Požiar v UNLP Košice spôsobil škody za minimálne 300 000 eur. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre 

trestný čin všeobecného ohrozenia.  

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odvolal podpredsedu predstavenstva štátnej spoločnosti MH 

Manažment Andreja H., po tom, ako ho vo štvrtok zadržala NAKA. Včera podvečer ho však prepustili.  

Na význam mamografického vyšetrenia pre ženy upozorní charitatívny projekt Beh pre zdravé prsia v nedeľu od 

10.00 h na bratislavskej Železnej studničke.  

V medzinárodnom finále Jugend debattiert bude Slovensko reprezentovať Alexandra Fáberová.  

Prokurátor ÚŠP podal obžalobu na osem obvinených z protidrogových akcií Venal a žiada väzbu pre troch 

obvinených z policajnej akcie Motorest.  

Trestné oznámenie na neziskovú organizáciu Čistý deň podal na GP SR predseda TTSK Jozef Viskupič.  

Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 54-ročného Popradčana. Jazdil pod 

vplyvom alkoholu, poškodil aj dve osobné motorové vozidlá. Dychová skúška dosiahla u neho hodnotu viac ako 

3,19 promile.  

Medveď hnedý ohrozil v piatok cyklistku v meste Kežmarok. Žene sa podarilo ujsť.  
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