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"Kontrolujte svá znaménka pravidelně!"

Přes 60 nálezů s podezřením na melanom,
takřka 5.500 vyšetřených.

Skoro pět a půl tisíce vyšetřených pacientů využilo nabídku českých dermatologů a
navštívilo jejich ordinace v rámci nabídky bezplatného vyšetření mateřských
znamének během „Evropského dne melanomu“. Za jediný den bylo s podezřením na
nebezpečný kožní nádor melanom podchyceno 67 pacientů, s dalšími podezřelými
nálezy bylo podchyceno 185 pacientů.
Do 8. ročníku projektu „Evropský den Melanomu“, který je zaměřen na prevenci
kožních nádorů, bylo zapojeno na 200 dermatologických ordinacích po celé České
republice.
Pacienti byli vyšetřeni kožními lékaři a poučeni, jak se bezpečně chovat na slunci i o
dalších rizikových faktorech, které je třeba sledovat pro prevenci kožních nádorů.
Přesné výsledky o počtech diagnostikovaných nádorů budou k dispozici koncem
června 2008. Znovu byl tak potvrzen narůstající zájem občanů o své zdraví, ale i
skutečnost, že riziko melanomu nelze podceňovat, protože i s ohledem na měnící se
intenzitu slunečního záření i nadále pokračuje narůstající trend jeho výskytu.
V rámci partnerství byl „Evropský den melanomu“ celodenním tématem ve vysílání
Českého rozhlasu Radiožurnál, získal významnou podporu i ze strany portálu
Seznam.cz , ale věnovaly se mu v rámci svého vysílání i všechny celoplošné televizní
stanice i všechna důležitá informační média České republiky.

Závěrem by proto chtěli pořadatelé poděkovat všem, kteří o akci veřejnost
informovali. Díky podpoře mediálních partnerů, ale i všech dalších novinářů, se – i dle
prvních reakcí ze strany dermatologů – pozvolna začíná měnit přístup široké
veřejnosti k celé problematice a lidé si začínají být vědomi rizika melamonu i
smysluplnosti pravidelných dermatologických prohlídek, protože včasný záchyt
kožního nádorů lze takřka bezezbytku úspěšně a efektivně léčit.

Mediálními partnery projektu jsou Český rozhlas Radiožurnál a Seznam.cz.
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