V Brně, 3. 5. 2016
Letos se už popáté Masarykův onkologický ústav v Brně účastní akce Stan proti melanomu (ten se
koná už podesáté). V pondělí 9. května mohou všichni zájemci, kteří si chtějí nechat bezplatně
vyšetřit znaménka, přijít na Náměstí Svobody od 10.00 do 18:00 hodin. Ve Stanu proti melanomu na
ně budou čekat odborníci z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v čele s přednostou
Dermatovenerologické kliniky prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA a také lékař
z Masarykova onkologického ústavu.
V Brně ve Stanu proti melanomu se bude zdarma vyšetřovat v šesti ordinacích. Využívána bude
ruční i digitální dermatoskopie, která umožňuje archivaci snímků a počítačovou analýzu
vyšetřovaného kožního útvaru. Pacientům s nálezem na kůži bude zajištěna návaznost na Masarykův
onkologický ústav, na který se vyšetřovaná osoba může obrátit.
V devíti předchozích ročnících bylo vyšetřeno v Praze, Brně a Ostravě 26.000 lidí, odhaleno bylo na
300 melanomů, téměř 90 procent v počátečním vyléčitelném stadiu.
Stan je součástí celoevropské kampaně, která má upozornit na nebezpečí rakoviny kůže a apelovat na
prevenci. Průměrný věk pacienta s melanomem je 54 let. Nejvíc těchto nádorů přibývá u mužů po
padesátce, kteří riziko podceňují, a u žen od deseti do 29 let, které často podléhají trendu snědé
atraktivní kůže.
Pod záštitou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP je hlavním organizátorem akce Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně
a Fakultní nemocnicí Ostrava.
Hlavními partnery letošního projektu jsou Bristol-Myers-Squibb, Eucerin a La Roche-Posay. Partnery
jsou Avéne, Bioderma, Galderma-Spirig, Leo Pharma, Medonet, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Novartis a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Mediálními partnery jsou Český rozhlas Praha, Český
rozhlas Radiožurnál a vydavatelství Mladá fronta.









Jaký projev by měl přivést lidi do Stanu?
zvětšování znaménka do plochy
změna barvy (černá barva nebo přítomnost více odstínů)
vyvýšení nad úroveň kůže
velikost více než 5 mm v průměru
krvácení, svědění, přítomnost stroupku, červený lem
vřídek, který se nehojí déle než 3 měsíce
nově vzniklé pigmentové znaménko po 35. roku věku
větší množství pigmentových znamének (> 50)

