
W listopadzie, w ramach kilku akcji zaprosiliśmy kilkaset osób w całej
Europie do wystartowania w sprincie na temat profilaktyki raka prostaty.
Jego celem było przekazanie i sprawdzenie wiedzy na temat objawów
raka gruczołu krokowego oraz zachęcenie do systematycznych badań.

Ponieważ wyniki każdego sprintu są automatycznie sumowane i
analizowane, dzisiaj możemyWam pokazać łączny raport ze wszystkich
akcji. Jakie główne wnioski z niego płyną?

Okazuje się, że pomimo dość dużej wiedzy na ten temat, to jednak rak
gruczołu krokowego kojarzony jest przede wszystkim ze starszym
wiekiem (około 60 roku życia) i z niskim poziomem libido. Co oczywiście
nie jest zgodne z prawdą i… jest niebezpiecznym sygnałem. Wyniki tego
raportu sugerują nam, że w komunikacji powinniśmy zdecydowanie
większą uwagę zwrócić właśnie na te dwa elementy.

Zobaczcie sami wyniki raportu!

Wiedza o raku prostaty
Raport z przeprowadzonego Sprintu



U każdego mężczyzny po 45 roku życia,
oglądającego rozgrywki polskiej ligi piłki
nożnej, prostata stopniowo ulega
powiększeniu.

Po 60 roku życia facet ma większe szanse
na przerost prostaty niż na wygraną
najniższej stawki w totolotka.

Niestety, regularne ćwiczenia fizyczne
znacząco zwiększają ryzyko śmierci na raka
prostaty

Każdy facet, który pamięta serial
„Niewolnica Isaura”, powinien raz do roku
wykonywać profilaktyczne badanie
gruczołu krokowego.

Faceci, którym zależy na zdrowiu i chcą
uniknąć nowotworu prostaty powinni
zrezygnować z jedzenia pomidorów
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Na które pytanie najczęściej odpowiadano błędnie?
(taki procent osób odpowiedział błędnie na to pytanie)

22%
odpowiedzi
niepoprawne

78%
odpowiedzi poprawne

Rozkład odpowiedzi

Fakty o raku prostaty
Ćwiczenie: Prawda czy fałsz?



Nie masz ochoty na życie intymne!

Oddajesz mocz na siedząco!

Zamiast biegania wolisz przeglądać
Facebooka!
Z nostalgią oglądasz "Czterech
pancernych"!

Z zaciekawieniem czytasz nekrologi!

Pijesz whisky single malt z colą!

Smakują ci pierogi ze szpinakiem!

Teściowa nagle stała się dla ciebie miła!

Zaczęły pasjonować cię obrady sejmu!

67%

8%

20%

18%

66%

42%

29%

22%

8%

Które błędne odpowiedzi najczęściej wybierano?
(taki procent osób wybrał daną, błędną odpowiedź)

29%
odpowiedzi
niepoprawne

71%
odpowiedzi poprawne

Rozkład odpowiedzi

Symptomy chorób prostaty
Ćwiczenie: Bąble


