
Evropský den melanomu v České republice:  

10. květen 2010 
 

Rok 2010 je již 10. ročníkem preventivního osvětového projektu 
Euro Melanoma Day 
  

Jak vznikl Evropský den melanomu (dále EDM)?  

Myšlenka věnovat jeden den v roce prevenci vzniku melanomu se zrodila v Belgii, kde také již v roce 1999 byla tato akce 

uspořádána pod vedením Dr. Thomase Maselise. Ten požádal v roce 2000 o záštitu nad touto aktivitou Evropskou akademii 

dermatovenerologie (EADV), jež zřídila tzv. "Task Force for Euromelanoma Day" a začala koordinovat aktivity v zemích Evropy. 

Prezidentkou byla do roku 2004 Prof. Diane Roseuw z Bruselu, poté Prof. Andreas Katsambas z Atén a nyní je od roku 2009 novou 

prezidentkou Prof. Veronique Marmol z Belgie. Česká republika se zapojila do evropské aktivity velmi záhy, již v roce 2001, 

koordinátorkou pro naši republiku byla od samého počátku Prof. Jana Hercogová se svou klinikou. Záštitu nad Evropským dnem 

melanomu převzaly v minulých letech Česká dermatovenerologická společnost Jana Evangelisty Purkyně a Česká akademie 

dermatovenerologie. Neobešli jsme se bez významné pomoci farmaceutických společností, a to La Roche Posay Laboratoire 

Pharmacuetique, Beiersdorf, Bioderma, Pierre Fabre  Spirig.  

Důvody, proč se ČR zapojila do evropské aktivity, byly hlavně dva – prvním bylo prokázat loajalitu k EADV (která se v roce 

2002 rozhodla uspořádat v ČR poprvé mimo země západní Evropy svůj evropský kongres) a zviditelnit dermatovenerologii jak mezi 

pacienty, tak i ostatními kolegy, lékaři. Druhým, samozřejmě zásadním důvodem byl fakt, že počet melanomů stoupnul v České 

republice více než 4 x za 30 let. Zatímco v roce 1970 bylo hlášeno 316 melanomů, v roce 2000 to bylo již 1.413 případů (zvýšení na 

447 %). Incidence melanomu u nás tak v roce 2000 byla u mužů 3,2 případy na 100.000 obyvatel a u žen 3,3 na 100.000. Ostatní kožní 



zhoubné nádory kromě melanomu byly v roce 1970 hlášeny 3.668krát a v roce 2000 již 12.016krát (vzestup na 328 %). Incidence 

těchto ostatních kožních maligních nádorů u mužů byla v roce 2000 37,2 / 100.000 a u žen 37,0 / 100.000 obyvatel. Porovnáme-li 

data týkající se všech maligních nádorů hlášených v ČR v roce 2000, zjistíme, že nejčastější diagnózou je právě C44., tedy ostatní kožní 

nádory kromě melanomu. Těchto 12.016 případů z celkového počtu všech nádorů, kterých bylo hlášeno 60.222, představuje právě 

jednu pětinu. 

 

Co je každoročně obsahem Evropského dne melanomu konkrétně?  

1. bezplatné vyšetření pigmentových znamének spoluobčanům; 

2. tiskové materiály s osvětovou tematikou ochrany před sluncem; 

3. zřízení bezplatné telefonní linky, na které spoluobčané získají informace o adresách a ordinační době dermatovenerologů ve 

svém okolí; 

4. zřízení informačních webových stránek; 

5. pořádání tiskových konferencí cílených k prevenci před ultrafialovým zářením; 

6. prezentace problematiky fotoprotekce a melanomu ve veřejných sdělovacích prostředcích; 

7. pořádání doškolovacích akcí pro dermatovenerology (fotobiologické semináře); 

8. od roku 2003 pořádání mezioborové konference "Pražský den melanomu" spolu s onkology a chirurgy. 

 

Výsledky vyšetření obyvatel ČR během let 2001-2009 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce. 

 

 



Ročn

ík 

Rok Datum Počet 

kožních 

lékařů 

Počet 

vyšetřených 

osob 

Melanom 

(počet) 

Breslow 

 ≤1 mm / 

> 1 mm 

Bazocelulární 

karcinom (počet) 

Spinocelulární 

karcinom (počet) 

Spinocelulární 

karcinom in 

situ (počet) 

1. 2001 14.5.2001 146 895 14 ? 62 0 nezjišťováno 

2. 2002 19.5.2002 163 1.826 47 ? 68 2 163 

3. 2003 12.5.2003 169 2.713 58 ? 110 6 241 

4. 2004 10.5.2004 170 3.109 58 ? 98 5 254 

5. 2005 30.5.2005 165 4.925 74/24* 18 / 6 112 6 168 

6. 2006 15.5.2006 221 6.235 78/26* 18 / 8 135 15 345 

7. 2007 7.5.2007 154 7.364 71/29* 18 / 6 / 5? 173 19 352 

8. 2008 8.5.2008 155 5.155 79/26* 16 / 8 / 2? 116 16 254 

9. 2009 11.5.2009 147 6.048 79/12* 6 / 6 135 18 120 

Celkem   38.270 558/117 76 / 34 /7? 1.009 87 1.897 
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