TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
DEN MELANOMU v Nemocnici Blansko, tentokrát v pondělí 13.5.2019

Na světě pravděpodobně neexistuje člověk, který by na kůži neměl ani jedno mateřské
znaménko. Ať už Vás Vaše znaménka provází od narození nebo se objeví v průběhu života, je
dobré mít je pod kontrolou. Mohou být i varovným signálem. Maligní melanom, tedy
rakovina kůže, je jedním z nejzhoubnějších nádorů. Bohužel je stále častěji diagnostikován i u
mladých lidí. Na toto onemocnění v ČR ročně zemře asi 300 lidí. Narůstá četnost především
ve skupině žen do třiceti let.
Prevence je v tomto případě efektivní ochranou. Pravidelné kontroly pigmentových
znamének mohou problém odhalit včas a pomocí následného chirurgického zákroku
předejít větším komplikacím a následkům. Na pozoru je potřeba mít se především v
případě, když znaménko začne měnit svoji velikost, tvar nebo barvu, nebo začne svědit.
Samozřejmě nemusí jít vždy o závažné onemocnění, je ale nutné vyšetření lékařem.
I letos se blanenská nemocnice zapojí do preventivní akce DEN MELANOMU, tj. den, kdy
si může každý nechat svá znaménka bezplatně prohlédnout a vyšetřit zkušeným
dermatologem.

Místo konání: kožní oddělení Nemocnice Blansko, 4. patro lůžkové části nemocnice
Termín: pondělí 13.5.2019, čas: 7:30 – 14:30 hodin, bez objednávání!
„Je lepší přijít desetkrát zbytečně než jednou pozdě“. Toto je heslo, které v Nemocnici
Blansko rádi opakujeme. A víme proč! Rok co rok se utvrzujeme v tom, že včasná kontrola
(prevence) může člověku zachránit život. Zejména pak v případě pigmentových znamének. Zájem
lidí o tuto možnost vyšetření rok od roku roste a ani letos tomu nebude jistě jinak. Jsme za tento
trend velice rádi! Pravidelné kontroly pigmentových znamének jsou důležité. Vyšetření je
jednoduché a nezatěžující. Zaměřujeme se i na další kožní nádory – basaliomy, spinaliomy, či na
ostatní rizikové útvary. Jestliže odhalíme nález, pacientovi zajistíme další péči.

Kdo si nestihne v tento vyhrazený den nechat svá znaménka zkontrolovat, může se objednat na
recepci kožního oddělení (tel.: 516 838 365) k vyšetření. Naším cílem je odhalit maligní
melanom včas, protože pouze včasná diagnostika znamená lepší prognózu.
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