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JA SOM UŽ BOLA 
 

Dokumentácia a vyhodnotenie  

úvodnej osvetovej kampane v Malackách 
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Tlačová 

konferencia 

10.4.2018 

Ministerstvo 

zdravotníctva SR 

Bratislava  

Odovzdanie  

Ceny Amazonky 

13.4.2018 

Nemocnica Malacky 

(10 – 11 h.) 

Osveta v 

nemocnici 

13.4.2018 

Nemocnica Malacky 

(8 – 12 hod.) 

Osveta v 

obchodnom centre 

13.4.2018 

HM Tesco Malacky 

(14 – 19 hod.) 

Spustenie osvetovej kampane #jasomužbola 
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Tlačová konferencia 
13.4.2018 Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava 

prof. MUDr. Stanislav Špánik  

MUDr. Alena Kállayová 

Mgr. Eva Bacigalová  

 

Hlavná téma: Mamografický skríning v SR 

Project Name Here 

Aktívna účasť 12 celoplošných médií 

Tlačová správa rozdistribuovaná  

do 22 médií 
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Pozvánka Tlačová správa 

Tlačová konferencia 
Podklady pre novinárov 
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Prvé mediálne výstupy 
10.4.2018 
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Mediálne výstupy k 18.4.2018 

Spolu 19 výstupov  

(celoplošné i lokálne médiá) 

 k 18.4.2018 
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Nová webstránka www.mamograf.sk 
Online od 10.4.2018 
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Odovzdávanie Ceny Amazonky 
13.4.2018, Nemocnica Malacky 

 

Prítomní: 

MUDr. Alena Kállayová 

Mgr. Eva Bacigalová 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. (primátor) 

MUDr. Róbert Vetrák, MPH 

(manažment nemocnice) 
 

Kolektív lekárov nemocnice: 

zástupcovia Rádiologického odd. 

MUDr. Rastislav Kandrík a MUDr. 

Dávid Bátor, lekár MMG pracoviska, 

primár Gynekologického oddelenia 

MUDr. Róbert Čerňák 

MUDr.Katarína Mlyneková 

(zakladateľka pracoviska v MA) 
 

Onkologická pacientka 

Zástupcovia lokálnych médií 

Moderátor: Matúš Krnčok 

OZ Amazonky a Ružová stužka oceňujú mamografické pracovisko 
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Odovzdávanie Ceny Amazonky 
13.4.2018, Nemocnica Malacky 
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Tlačová správa Malacky 
pre lokálne médiá 
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Mediálne výstupy k 18.4.2018 
Lokálne médiá 
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Základné informácie k návšteve mamografie 

Informačný leták 

 

Osvetový deň v nemocnici Malacky 

Promostánok ako pozvánka  

na mamografické vyšetrenie 

13.4.2018, vstupné priestory nemocnice 
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Tvár kampane 

 a vizuál 
dfdfda 

 

 

Hana Rapantová,  

moderátorka a známa osobnosť  

spoločenského života, 

 ktorá sa dobrovoľne  

v téme angažuje  

už niekoľko rokov 
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Edukačné materiály 
Leták s najdôležitejšími informáciami a odkazmi 
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Odborné poradenstvo v promostánku 

Edukačné materiály 

 

Osvetový deň v HM Tesco Malacky 

Hostesky pozývajú na konzultáciu 

Cielený rozsev informačných letákov 

 

13.4.2018, vstupné priestory do predajne 
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Osvetový deň v HM Tesco Malacky 
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Osvetový deň v HM Tesco Malacky 
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Facebook 
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Instagram 
ccc 
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Postrehy z tlačovej konferencie 

 záujem médií o tému 

 

 zaujímaví spíkri s pripravenými prezentáciami  (niektoré časti/dáta duplicitne prezentované) 

 

 novinári očakávali konkrétnejšie informácie a vyjadrenia zo strany MZ SR, avizované 

témy na pozvánke nekorešpondovali s jej obsahom  

 

 mediálne výstupy i v neprítomných médiách na základe rozdistribuovaných tlačových 

podkladov 

 

 časť novinárov v rovnaký deň uprednostnila inú tlačovú konferenciu na zdravotnícku tému 

(cholesterol)  
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Postrehy z odovzdávania Ceny Amazonka 

 menej formálna, veľmi príjemná atmosféra 

 

 krátke a výstižné príhovory hostí i lekárov 

 

 moderátor ako pridaná hodnota (udržanie plynulého tempa stretnutia a jeho posun na vyššiu 

úroveň) 

 

 všetci prítomní zapojení do otvorenej diskusie o faktoch, postojoch žien k mamografii 

a skúsenostiach na ich oddeleniach 

 

 prehliadka pracoviska a mamografu s odborným výkladom 

 

 

 nižšia účasť novinárov (dôvody: lokalita mimo BA, tlačová konferencia v rovnakom týždni ako 

odovzdávanie) 
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Postrehy z kampane zameranej na verejnosť 

 viditeľný a pútavý promostánok, atraktívne-nápadné čelenky vzbudzovali pozornosť 

 

 dostatok edukačných materiálov, viaceré druhy letákov 

 

 odborníci pripravení na konzultácie s verejnosťou 

 

 

 Návštevníci polikliniky boli otvorenejší rozhovoru a téme ako návštevníci obchodného 

centra. V nemocničnom prostredí ochotnejšie prijímali informácie a rozprávali sa o prevencii, 

správali sa prirodzenejšie a viac sa zaujímali (zvážiť do budúcna výber miesta) 
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Argumenty žien proti mamografii 
uvádzajú lekári nemocnice Malacky 

• Lekári nemocnice v Malackách potvrdzujú nezáujem žien o mamografiu (ako aj nízku 

návštevnosť preventívnych prehliadok u gynekológa). 

 

• Ženy často argumentujú žiarením a žiadajú-uprednostňujú sonografické vyšetrenie 

(namiesto mamografického). 

 

• Lekári denne vyvracajú mýty a nepodložené argumenty žien, ktorých najčastejším 

zdrojom je internet. Lekárov to vyčerpáva. 

 

• V Malackách mesačne vyšetria 4000 žien, z toho 30 pozitívnych nálezov (potvrdzujú 

zvýšený výskyt rakoviny prsníkov v regióne –  no ani tento fakt nezvyšuje návštevnosť 

mamografu). 

 

• Ženy aj v dnešnej dobe prichádzajú v pokročilom štádiu ochorenia. 
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Argumenty žien 
uvádzané hosteskám počas osvetového dňa v Malackách 

• Odmietnutie informácie od hostesiek z dôvodu: Chodím pravidelne (staršie ženy) / ešte 

nemám vek na mamografiu (mladšie ženy) 

 

• V obchodnom centre sa ženy ponáhľali na nákup (prišli tam za iným cieľom) a „nemali 

čas“ sa zastaviť alebo vziať leták, často sa ani nestihli dozvedieť, o akú problematiku 

ide. 

 

• Ženy cca do 50 rokov celkovo odmietali informačné materiály ponúkané pri vchode i 

osobné konzultácie v promostánku, prejavovali sa všeobecným nezáujmom o letáky i 

nezáujmom nadviazať rozhovor či odpovedať na položenú otázku. 

 

• Mýty zaregistrovali hostesky skôr u starších dám (počula som....). 
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Argumenty žien 
uvádzajú hosteskám počas osvetového dňa v Malackách 

• Zrejmý bol nezáujem z dôvodu pretrvávajúceho tabu, intímnosti témy a strachu 

(niektorí reagovali až podráždene) 

 

• Viackrát boli nahlas vyslovené názory ...nechodím na mamografiu, pretože ja rakovinu 

nedostanem..... dokonca i výroky ....radšej budem mať rakovinu ako by som mala ísť na 

mamografiu.... 

 

• Osobitnú skupinu tvorili rómske ženy, u ktorých povedomie bolo nízke (...nenosím 

mamograf.....keď budem mať nádor, dostanem túto čelenku?...), ale boli i medzi nimi 

osoby, ktoré priznali, že na mamografiu chodia pravidelne 
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Odborná záštita a partneri projektu 
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  Spracovala agentúra  

 

 18. 4. 2018 
 


