Nové Centrum kožní
prevence vám vyšetří
znaménka umělou inteligencí
Malé tečky, které ale umí způsobit velké problémy. Mateřská znaménka bychom
měli pravidelně hlídat, mohou totiž být projevem melanomu, tedy nebezpečné
rakoviny kůže. Pomůže nechat si je pravidelně zkontrolovat u dermatologa.
Nově vybudované Centrum kožní prevence Kliniky Švýcarská v Olomouci nabízí
vyšetření nejmodernějším diagnostickým celotělovým skenerem, který využívá
umělou inteligenci.
Co říká statistika?
můžeme pomoci zrcátkem. Každopádně
Podle údajů z Národního onkologického
znaménka je vhodné si nechat vyšetřit
registru u nás lékaři ročně diagnostikují
jednou ročně lékařem i v případě, že jsme
přibližně tři a půl tisíce nových případů
dosud neměli žádné kožní problémy,“
melanomu a kolem pěti set pacientů
vysvětluje vedoucí dermatoložka Kliniky
na něj bohužel umírá. Mezi náchylnější
Švýcarská Martina Matzenauer.
část populace patří
lidé se světlejší kůží
Nová lékařská tech„Pro úspěšnou léčbu
i vlasy, věkem mezi
nologie s umělou
je naprosto nezbytná
35 až 75 lety, s větším
inteligencí
počtem znamének
Nově otevřené
včasná diagnostika,
nebo rodinnou
Centrum kožní
ke které vede návštěva
anamnézou. A také ti,
prevence se cíleně
kožního lékaře.“
kteří se příliš vystavují
zaměřuje na včasné
slunci nebo se proti
a co nejpřesnější
němu dostatečně nechrání, případně se
vyšetření kožních znamének. K tomu
vážně spálili například v dětství, kdy je
využívá nejmodernější celotělový digitální
pokožka nejcitlivější. Snědá kůže je sice
skener FotoFinder ATBM Master, který
stále ideálem krásy a k létu neodmyslitelně
během několika minut zmapuje stovky
patří, jenže nadměrné opalování nebo
znamének a analyzuje je za pomoci umělé
podceňování používání krémů s vysokým
inteligence. Samotné vyšetření je rychlé,
ochranným faktorem je jednou z nejnebolestivé a bezkontaktní. Pacient se
častějších příčin vzniku melanomu.
postaví před přístroj, který ho vyfotí
a zmapuje všechna znaménka na těle.
Vyšetření znamének jednou ročně
Ta vybraná potom lékař podrobně prohlíží
U svých mateřských znamének pravidelně
speciální dermatoskopickou kamerou se
kontrolujte, zda se nemění jejich velikost,
400násobným zvětšením a nález může
obrysy, tvar a barva, tedy jestli netmavnou
srovnávat s aktualizovanou databází
nebo naopak výrazně nesvětlají. „Domácí
nálezů u ostatní populace. Tento postup
samovyšetření je ideální i za pomoci druhé
významně urychlí a zpřesní práci lékaře.
osoby, která může zkontrolovat těžko
Metoda tedy účinně spojuje zkušenosti
viditelná místa. Pokud to nejde, tak si
lékařů s nejmodernějšími technologiemi
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a nabízí včasnou a přesnou kožní prevenci.
Jedna z výhod jejího využití spočívá také
v tom, že při vaší příští návštěvě za rok porovnají nové snímky s původními a okamžitě
odhalí i ty nejmenší změny, které nemusí být
okem patrné.
Preventivní vyšetření znamének celotělovým
skenerem v Centru kožní prevence Kliniky
Švýcarská stojí dva a půl tisíce korun a pět set
korun na něj přispívají zdravotní pojišťovny.
Slovo dermatoložky na závěr
Pokud vyšetření opravdu odhalí nebezpečný
nález, do dalšího postupu se zapojují spolupracující specialisté. Dermatoložka Martina
Matzenauer připomíná: „Kůže je jediný
orgán který můžeme kompletně vyšetřit
pohledem. Ten ale mnohdy nestačí! Nejpřesnější preventivní vyšetření znamének je
pomocí celotělového skeneru s umělou
inteligencí, který analyzuje
stovky znamének během
několika minut. Udělejte si čas
na vyšetření. Přijďte včas!“

