Happening k prevenci
karcinomu děložního čípku a
podpoře screeningu!
Mezinárodní projekt AURORA
Putovní výstava:
„Co gynekolog vidí a Vy ne!
OC Forum, Ústí nad Labem
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Labem
Mgr. Lucie Rajnohová – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Ing. Regina Pánková - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Český rozhlas, Mladá Fronta Dnes
Dne 1. března 2012 v 10 hodin byla oficiálně zahájena putovní výstava pod záštitou MUDr.
Petra Sudka: „Co gynekolog vidí a Vy ne“, kde byl představen také nový mezinárodní projekt
zaměřený na podporu screeningu a prevence karcinomu děložního čípku – AURORA
(www.aurora-project.eu), jehož partnerem v České republice je Zdravotní ústav se sídlem
v Ústí nad Labem.
Výstava vznikla díky krajské pobočce VZP Ústí nad Labem a bude putovat po celém
Ústeckém kraji. Díky řediteli krajské pobočky VZP MUDr. Veselskému, je podporována
nejen tato výstava, ale i cyklus přednášek pro 6. až 9. třídy ZŠ: „Vezmi svou maminku ke
gynekologovi“. V rámci tohoto projektu jsou edukovány žačky základních škol Teplicka,
přednášky jsou plánovány i pro další okresy a zájem o přednášky je stále velký. Hlavní
iniciativu v těchto aktivitách má MUDr. Petr Sudek – gynekolog, který prevenci, diagnostiku
a správnou terapii prekancerózních lézí vnímá jako svoje profesní poslání. Ve spolupráci
s krajskou pobočkou VZP připravil několik projektů pro podporu screeningu karcinomu
děložního čípku.
Jediný zástupce politiků, který přišel
danou věc podpořit, byl místostarosta
obce Ústí nad Labem - město Michal
Rožec.
Osloveni byli i další politici, bohužel se
nedostavili. Jak uvedl MUDr. Sudek:
„Nezačal jsem bojovat s rakovinou, ale
s lhostejností politiků a neznalostí lidí.
Všichni dostali včas vědět o této akci a
nikdo z nich sem nepřišel!“.

Ten další, koho jsme mohli přivítat byl člověk, který nejenom krásně zpívá, ale svou reklamu
nezaložil na různých reklamních akcích, ale tím, že pomáhá v propagaci např. boje proti
karcinomu prsu a nyní i karcinomu děložního čípku, David Deyl: „Jsem rád, že jsem tady a
můžu tuto akci podpořit. Nejen pro ženy,
ale i pro jejich partnery je velmi důležité,
aby jejich partnerky byly v pořádku a rád
bych tak apeloval na muže – Dbejte o
zdraví svých partnerek a podporujte je
v pravidelných kontrolách u gynekologa,
které jsou zdarma, hrazeny jednou ročně
zdravotními pojišťovnami!“
Dle chování kolemjdoucích, bylo patrné,
že „titulek“ i výstava zaujal spíše muže
než ženy. Ženy se jen zběžně podívaly,
kdežto muži i přistoupili blíže. Možná je
toto cesta, jak zdůraznit význam problému
a přesvědčit ženy, aby začaly na preventivní prohlídky chodit pravidelně.
„V našem regionu máme dvakrát větší úmrtnost a výskyt karcinomu děložního čípku, než
v ostatních regionech a s politiky to vůbec nehne!“ Jak řekl MUDr. Sudek. Když hledal
politika, který by měl na starosti zdraví
lidí, tak až po ministerstva se mu
nepodařilo žádného najít. Veškerá
zodpovědnost je dána zdravotním
pojišťovnám a záleží jen na jejich
rozhodnutí, zda tyto akce podpoří.
Naštěstí v Ústeckém kraji se to podařilo a
to díky krajské pobočce VZP Ústí nad
Labem. Velké poděkování MUDr.
Veselskému, řediteli krajské pobočky
VZP a MUDr. Sudkovi, za jeho nadšení,
vytrvalost a mravenčí práci v běhu na
dlouhou trať….
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