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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 26. 6. 2019/15:30 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
Krajská zdravotní uspořádala již poosmé osvětovou akci „Když se chceš opalovat, musíš se chránit“ 
 
Dvě stě šest zájemců o bezplatné vyšetření pigmentových znamének a o rady specialistů z Kožního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., navštívilo v pondělí 24. června 2019 stan na 
Kamencovém jezeře v Chomutově. V areálu se uskutečnila již poosmé osvětová akce s názvem „Když se 
chceš opalovat, musíš se chránit“.  
 
„Akci připravujeme pro ty, kdo se rádi opalují. Tentokrát byl zájem ze strany návštěvníků Kamencového 
jezera skutečně velký, protože mnoho lidí sem přilákalo slunečné, opravdu letní počasí. Z dvou set šesti lidí, 
které jsme vyšetřili, jsme 25 doporučili návštěvu ordinace, abychom znaménko vyndali a potvrdili, že se 
nejedná o kožní nádor. Pro laiky bude možná překvapivá statistická informace, že v Česku je zvýšený počet 
objevených nádorů u dívek a žen ve věku od 10 do 29 let,“ sdělila primářka kožního oddělení chomutovské 
nemocnice MUDr. Radka Neumannová. 
 
Hlavním smyslem akce bylo upozornit na stoupající počet lidí, u nichž se vyskytl zhoubný kožní nádor. 
„Osvěta je v České republice, dá se říci, na vysoké úrovni. Například své stany v posledních letech na různých 
akcích přidaly i zdravotní pojišťovny. Lidé už mají v povědomí, že pokud zaznamenají změny u znamének na 
kůži, měli by si je nechat zkontrolovat. Počet pacientů s kožními nádory sice stoupá, na druhou stranu je zde 
pozitivní fakt, že nestoupá počet těch, kteří na zhoubné nádory kůže umírají,“ dodala MUDr. Radka 
Neumannová. 
 
Dermatologové u jezera lidem také radili, jak se správně chránit před slunečním zářením, jak provádět 
samovyšetření kůže a jak poznat kožní nádorové a přednádorové změny. Pro všechny, kteří bezplatné 
vyšetření podstoupili, byly připraveny vzorky opalovacích krémů s UV filtrem. 
 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/                                                                                                                                                                 
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