
 

Tisková konference k restartu prevence po covid-19 

Melanom patří mezi nádory, jejichž incidence, tedy počet nových případů, stále stoupá. Jde přitom o 
preventabilní nádor. Právě preventivních vyšetření kůže v minulých dvou letech významně ubylo. 
„Z údajů Dermatovenerologické kliniky 3. LF a FNKV se na preventivní vyšetření mateřských znamének 
v době pandemie COVID dostavilo o 22 % méně osob než v minulých letech,“ říká prof. Arenberger, 
přednosta kliniky a předseda České dermatovenerologické společnosti. 
 
Každých 10 let se v České republice počet nových případů zdvojnásobuje, ale naštěstí nerostou 
stejnou rychlostí čísla zemřelých. „Nejpravděpodobnějším vysvětlením jsou protimelanomové aktivity 
v čele se Stanem proti melanomu, se kterými se setkáváme už 16 let, a jejichž dlouhodobý příznivý 
efekt na časnou diagnostiku počátečních stadií melanomu nenarušila ani přechodná pandemická 
nedůslednost v prevenci,“ uvedl prof. Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. 
 
„VZP v roce 2015 zaplatila za léčbu pacientů s melanomem 267,7 milionu korun, s onemocněním se 
léčilo 14 822 klientů VZP. Počet pacientů, kteří se léčí s tímto nejagresivnějším typem rakoviny kůže, 
v průběhu let narůstá. V roce 2021 se s melanomem jako hlavní diagnózou léčilo již 15 369 klientů VZP 
a jejich léčba stála více než 537 milionů korun. Pokud se zhoubný melanom podaří odhalit včas, má 
nemocný mnohem větší šanci na vyléčení. Z tohoto důvodu se VZP se dlouhodobě snaží vést své klienty 
k prevenci a přispívá všem svým pojištěncům 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem. 
Prevence onemocnění je naprosto klíčová,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR 
 
Data Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR upozorňují na rostoucí náklady léčby zhoubného 
melanomu kůže. „Náklady na léčbu melanomu každoročně stoupají. V loňském roce uhradila ZP MV 
ČR za léčbu svých pojištěnců více než 93 milionů korun. Během dvou let jsme zaznamenali zvýšené 
náklady až o 25 %, což činí 20 milionů korun,“ uvádí mluvčí ZP MV ČR Jana Schillerová. V roce 2021 
stála léčba jednoho pacienta se zhoubným melanomem kůže ZP MV ČR 194 tisíc korun. V roce 2015 se 
jednalo o částku zhruba 67 tisíc korun.  
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V letošním roce se protimelanomové aktivity rozdělí do několika částí. Již tradičně se budou konat 
vyšetřovací stany na náměstí hlavních českých měst, kde si budou moct nechat zájemci nechat vyšetřit 
riziková znaménka a další projevy na kůži. V Praze to bude na Václavském náměstí 16. a 17. května, 
v Brně na náměstí Svobody 23. května a turné uzavřeme v Shopping park Avion v Ostravě 24. května.  
 
Pacientka Petra si rizikový projev objevila, když byla těhotná. Diagnostiku jí zkomplikovala 
koronavirová pandemie. Po vzájemné dohodě jsme se rozhodli pro přerušení gravidity a okamžité 



zahájení terapie. Následovala roční zajišťovací léčba pomocí moderní imunoterapie v infuzích, kterou 
má pacientka dnes za sebou. Díky současným možnostem léčit pacienty v časnějších stadiích, než tomu 
bylo v minulosti, jsme schopni udělat maximum k omezení přechodu choroby do rozvinutého 
metastatického stadia a tím i snížit mortalitu na tento zákeřný tumor. „Dejte na své pocity a intuici. 
Pokud vás nějaké znaménko znepokojuje, neodkládejte návštěvu u zkušeného dermatologa, nic není 
v tu chvíli důležitější. Jde o váš život,“ nezapomíná dodat paní Petra. 
 
Kromě melanomu, který má veřejnost nejvíce v povědomí, jsou v ČR časté i jiné zhoubné kožní nádory, 
např. bazaliom nebo spinaliom. Ty se v plně rozvinutém stavu nebo jako jejich předstupeň aktinická 
keratóza objeví v průměru už u každého třetího člověka po 65. roce věku.  Proto je důležité věnovat 
pozornost jakémukoliv útvaru na kůži, který je nový a nezhojí se do 3 měsíců. Může vypadat zprvu 
nenápadně jako šupina, odřenina, malý vřídek, který později po utření ručníkem zakrvácí. 
 
Lékárny Dr. Max jsou dlouholetým generálním partnerem Stanu proti melanomu. „Májové dny a Stan 
patří k sobě. Na počátku naší spolupráce byla úcta a obdiv vůči nadšení a vytrvalosti organizátorů celé 
akce Stanu proti melanomu. S úžasnou lehkostí, ale i odbornou naléhavostí zpřístupňují nejširší 
veřejnosti problematiku kožních nádorů a potřebu jejich včasného odhalení a léčby. S prohlubováním 
spolupráce naše úcta a obdiv vůči práci organizátorů narůstá. Jsme proto hrdí, že se lékárny Dr. Max 
staly již tradičně součástí," říká MUDr. Gabriel Pallay, CSc., manažer odborného rozvoje lékáren Dr. 
Max. 
 
„Stan proti melanomu proběhne už pošestnácté, přičemž Praha 1 byla prakticky vždycky u toho,“ 
připomněl ing. Petr Hejma, starosta MČ části Praha 1 a doplnil: „Proto udělujeme letošnímu Stanu 
oficiální záštitu.“ „Naše společnost dlouhodobě spolupracuje se Stanem proti melanomu a stejně 
tomu tak je 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. 
 
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.  
 
„Další aktivitou bude připojení ČR k Evropskému dni melanomu 25. května. Na webové stránce www. 
denmelanomu.cz se zájemci zaregistrují, vyberou nejbližší dermatologické pracoviště, vyplní vstupní 
dotazník a získají informaci, v kolik hodin mohou na vyšetření do ordinace dorazit,“ prozradila doc. 
MUDr. Monika Arenbergerová, PhD., z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, koordinátorka této mezinárodní akce. Tím se ČR opět plnohodnotně zapojí do této 
evropské aktivity a získáme důležitá česká data týkající se např. expozice UV záření a ochraně před ním. 
 
Za 16 let trvání osvětových akcí, spojených s kožní rakovinou a Stanem proti melanomu, projevily zájem 
české i nadnárodní společnosti o vyšetřování znamének ve svých provozech. Velmi dobrá spolupráce 
probíhala několik let pro zaměstnance nebo klienty České pošty, farmaceutických a potravinářských 
společností, Letiště Praha, Českého rozhlasu nebo Auto Škoda Mladá Boleslav. Tam zavítáme s naším 
týmem i letos 16. června 2022. Nově budeme vyšetřovat i v novém pavilonu pro matky s dětmi na Den 
dětí 1. června 2022 ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Ale ne tak, jak byste podle lokality očekávali, ale 
opět s dermatoskopem na znaménka. 
 
 



A kdo by měl Stan proti melanomu navštívit? 

1. osoby s nízkým fototypem (rusovlasí, blonďáci se světlou pletí) 
2. osoby s větším množstvím mateřských/pigmentových znamének 
3. osoby s kožní rakovinou v rodině 
4. lidé se znaménkem, které je nové nebo se mění 
5. lidé s vřídkem na kůži, který se do 3 měsíců nezhojil 
 
Více informací: hana.potmesilova@commedia.biz, tel, 724 07 30 27 
 

 

 


