PRAHA, 31. 5. 2022, V průběhu května se v letošním roce konal šestnáctý ročník Stanu proti
melanomu. A to v Praze, Brně a Ostravě. Hlavním posláním Stanu proti melanomu byl restart
prevence po pandemii covid-19.
„Zájem veřejnosti o naši preventivní akci, zaměřenou na kožní rakovinu, neubývá. Jsme rádi, že nás
navštívil tak vysoký počet návštěvníků, protože mottem letošního ročníku bylo, že nastartujeme
prevenci po COVIDu. Náš tým tak již šestnáctým rokem opět upozornil širokou veřejnost na význam
včasného vyšetření kožních změn pro udržení našeho zdraví,“ sdělil po akci prof. MUDr. Petr
Arenberger, DrSc, MBA, FCMA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3.LF UK a FNKV a předseda
České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s.
Pražský stan na Václavském náměstní navštívilo letos 16. a 17. května 2113 osob. Lékaři z Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady u nich nalezli 115 zhoubných nádorů, z toho 29 melanomů.
Brněnským stanem prošlo 23. května 802 návštěvníků. Lékaři objevili 33 zhoubných nádorů. A z toho
5 melanomů.
Do ostravského stanu se zapojili také lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), které vybrala prim.
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D. Společně s prof. Arenbergerem vyšetřili 350 návštěvníků. Bylo
zjištěno 7 zhoubných nádorů, naštěstí melanomy mezi nimi nebyly. Stan tu měl velkou podporu
vedení fakultní nemocnice. Jejich tiskové oddělení připravilo z akce profesionální videoreportáž. Na
kolegy se přišel podívat i ředitel FNO MUDr. Jiří Havrlant, MHA.
Letos bylo ve stanech dohromady 14 vyšetřovacích ambulancí. Celkem je navštívilo 3 265 osob.
Diagnostikováno bylo 155 zhoubných nádorů, z toho 35 melanomů, což je prakticky shodné se
srovnatelným rokem 2020.
„Stany proti melanomu ale květnové kožní preventivní akce u nás neskončily,“ říká doc. MUDr.
Monika Arenbergerová, PhD., proděkanka 3. lékařské fakulty UK a lékařka Dermatovenerologické
kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a dodává: „Ráda bych poděkovala všem 40
dermatologickým subjektům, které se napříč Českou republikou zapojily 25.5. do Evropského dne
melanomu. Jejich práce si vážím, 37 z nich mělo plně naobjednáno.“
„Termíny, které jsme letos vypsali na středu 25. května, byly v řádu několika hodin zcela obsazeny.
Proto jsme se s kolegy rozhodli, že se k Evropskému dni melanomu připojíme ještě jednou a to
v pondělí 30. května,“ potvrdila velký zájem veřejnosti doc. MUDr. Veronika Slonková, PhD,
primářka kožního oddělení znojemské nemocnice, které se aktivně účastnilo této osvětové a
vyšetřovací evropské akce.
Lékárny Dr.Max jsou dlouholetým generálním partnerem Stanu proti melanomu. "Léčba kožních
nádorů v posledních letech prošla revolučním vývojem. Choroby jsou ale jako požár – je dobré vědět,

že proti nim můžeme nasadit moderní techniku a obětavé hasiče. Ovšem daleko rozumnější je chovat
se tak, aby v našem domě nikdy nehořelo – a Stan proti melanomu je právě nástrojem, který
umožňuje tento zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví realizovat," dodává MUDr. Gabriel
Pallay, CSc., manažer odborného rozvoje lékáren Dr. Max.
Hlavními partnery jsou Bristol Myers Squibb, NOVARTIS, Pierre Fabre. Partnery pak MSD, Pfizer,
Praha 1, SANOFI, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.
Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál, mediálními partnery jsou Dvojka Česká rozhlas,
Inspirante.cz a Moje zdraví.
„Stan proti melanomu proběhl už pošestnácté, přičemž Praha 1 byla prakticky vždycky u toho,“
připomněl ing. Petr Hejma, starosta MČ části Praha 1, a doplnil: „Proto jsme udělili letošnímu Stanu
oficiální záštitu.“ „Naše společnost dlouhodobě spolupracuje se Stanem proti melanomu a stejně
tomu tak bylo v roli hlavního partnera i letos,“ uvedla Karin Bacmaňáková, General Manager
společnosti Bristol Myers Squibb.
V minulých ročnících prošlo Stany více než 50 000 osob a bylo diagnostikováno přes 400 melanomů.
Více informací je uvedeno na denmelanomu.cz.
Podrobné informace o projektu
https://stan.denmelanomu.cz/
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