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ČESKÁ DERMATOLOGIE

Novinky České akademie dermatovenerologie

Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše
Česká akademie dermatovenerologie oslavila
své první výročí od založení. Nyní ji čekají
tyto aktivity:

NÁVRATKA: dermatology@fnb.cz nebo fax:
26608 2359, 26608 4295 do 15. 4. 2010!
MUDr.…………………………………………………………

10. EVROPSKÝ
DEN MELANOMU
PONDĚLÍ 10. KVĚTNA 2010
Evropský den melanomu vstupuje v ČR letos
do svého desátého, jubilejního ročníku.
Evropský den melanomu tak pravidelně
upozorňuje širokou českou i evropskou
veřejnost na rizika rakoviny kůže i na způsoby,
jak těmto rizikům předcházet. V loňském roce
se zapojilo již 26 evropských zemí a letos by
jich mělo být dokonce 31. U nás doma bylo za
dobu existence EDM vyšetřeno na čtyřicet
tisíc pacientů! Novým prvkem, který by měl
pacientům usnadnit jejich vyšetření, zkrátit
jejich čekání v ordinacích i usnadnit následné
vyhodnocení celého projektu, je on-line
registrace pacientů na webových stránkách
http://www.melanoma.cz),
kde
mohou
pacienti předem vyplnit část doma a u
dermatologa jen uvést svou e-mailovou
adresu. Lékař potom jen při vyplňování „své“
části bude pokračovat. Seznam všech
pracovišť, zapojených do projektu EDM,
naleznou naši pacienti na stránkách
www.melanoma.cz nebo www.dermanet.cz
(budou k dispozici též na bezplatné telefonní
lince 800 880 854).

Mám zájem o zařazení mé ambulance do 10.
ročníku Evropského dne melanomu 10.
května 2010 (pouze pro dermatology z ČR):
Mé ordinační hodiny dne 10. 5. 2010 budou:
od …….. do ……. Hod., Tel. ambulance:
…………………………………E-mail:……………………….
Souhlasím s poskytnutím svého kontaktu
novinářům a s jeho umístěním na webové
stránky : ANO - NE. Budu vyplňovat
dotazníky elektronicky: ANO - NE
Prosím o zaslání ……… kusů tištěných
dotazníků na adresu:
………………………………………………………………………
PSČ……………..
Po skončení ambulantních hodin odešlu mail o
počtu vyšetřených osob a počtu podezřelých

Pokud se chcete aktivně zapojit do vyšetřování
během EDM, vyplňte, prosím, návratku přihlášku*) nebo napište mail. Jsou k dispozici
elektronické dotazníky, dotazníky v papírové
podobě budou na požádání také.

lézí na dermatology@fnb.cz.
Mám zájem o kontakt sdělovacími prostředky
k rozhovorům v regionu: ANO - NE
Podpis:………………………………
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