Znamy zwycięzców konkursu „Przełamując tabu”
Jury konkursu „Przełamując tabu” wybrało najlepsze publikacje dotyczące
przedwczesnego wytrysku. Jednogłośnie nagrodę Grand Prix i tytuł
„Tabułamacza” przyznano Dorocie Mirskiej-Królikowskiej, z magazynu Vita za
artykuł „Przedwczesny wytrysk jest chorobą, którą możemy już skutecznie
leczyć”. Konkurs organizowany był pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Medycyny Seksualnej w ramach kampanii „Nie tylko moment”.
Konkurs „Przełamując tabu” przeznaczony był dla dziennikarzy prasowych,
radiowych, telewizyjnych i internetowych. Każdy mógł zgłosić jedną pracę,
która jego zdaniem najlepiej opisuje problem przedwczesnego wytrysku.
„Do konkursu zgłosiło się kilkunastu dziennikarzy reprezentujących różne
redakcje. Poziom prac był naprawdę wysoki, jednak publikacja z Vity wyróżniła
się sposobem ujęcia tematu i pokazaniem perspektywy pacjenta. Problem
został opisany bardzo szczegółowo, a jednocześnie w zrozumiały sposób, co
pomoże mężczyznom z przedwczesnym wytryskiem przełamać wstyd i udać się
do lekarza. Pokazanie, jak wygląda wizyta u lekarza, pozwoli oswoić się
z problemem” – podkreślił dr Andrzej Depko, seksuolog, Prezes Polskiego
Towarzystwa Medycyny Seksualnej.
Jury w składzie: dr Andrzej Depko (seksuolog), dr Jan Karol Wolski (urolog),
Joanna Morga (dziennikarka PAP) przyznało również I, II i III miejsce
w kategoriach: radio i telewizja, prasa oraz Internet.
Lista laureatów:
Nagroda Grand Prix
Dorota Mirska-Królikowska, Vita, „Przedwczesny wytrysk jest chorobą, którą
możemy już skutecznie leczyć”
Kategoria radio i telewizja
I miejsce
Artur Wolski, Polskie Radio 1, „Seksosfera”
II miejsce
Ewa Podolska, Tok FM, „U TOKtora”
III miejsce
Anna Robak, Urszula Rzeszutek, Agencja
„Przedwczesny wytrysk można i trzeba leczyć”
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Kategoria prasa
I miejsce
Mariola Marklowska-Dzierżak, Przegląd, „Ten krępujący moment…”
II miejsce
Anna Jarosz, Zdrowie, „Przedłużyć ten moment”
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III miejsce
Małgorzata Kłeczek, Życie na Gorąco, „Jak wydłużyć miłosną przyjemność?”
Kategoria Internet
I miejsce
Sylwia Rost, Wp.pl, „Ile minut to norma? Wszystko o przedwczesnym
wytrysku”
II miejsce
Halina Pilonis, Medonet.pl, „Przedwczesny wytrysk – temat tabu”
III miejsce
Marta Dudzińska, Urodaizdrowie.pl, „Falstart w łóżku, czyli problem wczesnego
wytrysku”
Celem kampanii „Nie tylko moment” jest zwiększenie świadomości problemu
przedwczesnego wytrysku wśród mężczyzn i kobiet oraz przełamanie wstydu
mówienia o tym problemie. Przedwczesny wytrysk dotyczy co 5. mężczyzny
w Polsce. Jest to najczęstsze zaburzenie seksualne, mimo to PW to jedna
z najrzadziej diagnozowanych i leczonych przypadłości.
Kontakt dla mediów:
Elżbieta Brzozowska, tel. 668 447 131, elzbieta.brzozowska@expertpr.pl

