
 

 

Tisková zpráva 

 

Lékaři FN Královské Vinohrady  

odhalili letos ve Stanu proti melanomu 72 kožních nádorů 

Praha, 29. dubna 2009: Celkem 1567 návštěvníků vyšetřili během pondělka a úterka 
dermatovenerologové Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve speciálně upraveném 
stanu na Václavském náměstí, který tu byl instalován v rámci kampaně upozorňující na 
nebezpečí rakoviny kůže (oproti loňskému roku vzrostl počet vyšetřených osob o zhruba 300). 
U 72 lidí lékaři odhalili zhoubný kožní nádor. Z toho bylo 11 melanomů, které představují 
nejagresivnější formu kožního nádoru, 8 spinaliomů a 57 bazaliomů. Nejmladší pacientce 
s diagnostikovaným melanomem bylo 28 let. 

Akce „Stan proti melanomu“ je součástí celoevropské kampaně dermatologů, která má 
upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou prevenci. 

„Stan proti melanomu jsme letos organizovali již potřetí a těší mě, že si k nám cestu našlo  
opět více lidí. Oproti loňským 15 diagnostikovaným melanomům jsme letos zaznamenali 
pouze 11 případů této nejtěžší formy rakoviny kůže. Může jít o statistickou chybu malých čísel, 
ale rád bych věřil, že je to důsledkem zodpovědnějšího chování lidí ke svému zdraví. Stan 
proti melanomu právě k takovému chování vybízí, varuje před riziky a upozorňuje na nutnou 
prevenci,“ zhodnotil akci její organizátor prof. MUDr. Petr Arenberger DrSc, MBA, a doplnil: 
„Pozitivně vnímám také to, že mezi návštěvníky stanu bylo více mladých lidí než v minulých 
letech. Právě na mladou generaci se my dermatologové v poslední době více zaměřujeme, 
protože škody, které si napácháme na své kůži v mládí, se nejpozději ve stáří zaručeně 
projeví.“ 

Melanomem u nás každoročně onemocní 1500 lidí a pětina tohoto počtu na něj zemře. 
Průměrný věk pacienta s melanomem je 54 let. Nejvíce přibývá melanomů ve skupině mužů 
nad 50 let, kteří podle statistik podceňují riziko kožní rakoviny. V minulých letech byla ve 
skupině pacientů s melanomem čtvrtina lidí mladších 40 let. 
Tato čísla přiměla odborníky k tomu, aby se zaměřili na tyto dvě věkové kategorie. Starším 
mužům bude zdůrazňována nezbytnost používat ochranné prostředky proti slunci a nutnost 
pravidelných vyšetření u kožního lékaře. Mladší generaci by měla oslovit se svým projektem 
„Prevence je léčba“ moderátorka a modelka Diana Kobzanová, která se stala tváří letošního 
Stanu proti melanomu a na svém příkladu demonstruje nutnost preventivních vyšetření kůže. 



Základní údaje o FNKV  
 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v současné době disponuje 1279 lůžky. Na těchto 
lůžkách je ročně hospitalizováno více než 35000 pacientů. Ve více než 60 ambulancích je 
ročně ošetřeno 600 000 pacientů. Veškerá činnost lůžkových pracovišť je poskytována v 
nepřetržitém provozu. Počet zaměstnanců FNKV přesáhl 2700. 

Tamní dermatovenerologická klinika poskytuje nejen běžnou kožní a venerologickou péči pro 
Prahu a často i celou ČR, ale více než padesátičlenný tým lékařů a sester se zaměřuje na jedné 
straně na klasickou i moderní přístrojovou a laboratorní diagnostiku a chirurgickou i moderní 
nechirurgickou léčbu závažných kožních chorob v rámci specializovaných center (maligní 
melanom, zhoubné kožní lymfomy, těžké formy psoriázy a kožních alergií, rozsáhlé kožní 
nádory vhodné pro fotodynamickou terapii, venerologie), ale i na lifestylový medicínský 
servis, zvyšující kvalitu života (Centrum zdravé vlasy, korekce vrásek, fotodynamická 
rejuvenace-omlazování, dermatochirurgie). Pracoviště kooperuje na klinické i výzkumné 
úrovni nejen v rámci domácí mezioborové spolupráce, ale dlouhodobé kontakty i se 
špičkovými zahraničními klinikami především v Německu, Rakousku a USA se už staly 
tradicí. 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

Jana Jelínková, tisková mluvčí FNKV 

jjelinkova@fnkv.cz, 725 551 333 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA 

dermasec@fnkv.cz, 267 163 000 

 

 

 


