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v Bratislave, 28. apríla 2014
Vážená kolegyňa, vážený kolega,
V mene Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti si Vás
dovoľujem aj tento rok pozvať k aktívnej účasti na projekte preventívnej akcie Euro
Melanoma Day 2014, ktorú budeme v Slovenskej republike organizovať v súlade s inými
európskymi krajinami dňa 15. mája 2014. Projekt preventívnej akcie Euro Melanoma Day
organizujeme v Slovenskej republike v roku 2014 už jedenásty krát.
V rámci preventívnej kampane EMD 2014 by našou snahou nemala byť len kvantita
vyšetrených ľudí, ale aj verifikovaná záchytnosť onko-patologických zmien u vyšetrenej
vzorky populácie – kvalita skríningu.
Vzhľadom k návalu pacientov v ambulanciách si dovoľujeme urobiť jednu zmenu
v organizácii. Každý z Vás, ktorý sa zúčastní kampane, sa sám môže rozhodnúť ako
a kedy bude vyšetrovať pacientov. Vyhradený termín je od 15.5.2014 do 31.5.2014.
Dúfam, že túto príležitosť využijete. Zber dotazníkov prebehne v priebehu
nasledujúcich mesiacov prostredníctvom reprezentantov.
Druhou novinkou je spustenie slovenskej verzie medzinárodnej stránky
http://www.euromelanoma.org/slovak/ a http://www.euromelanoma.org/slovak/campaign2014.
Aj tento rok sme vedeckú konferenciu EMD presunuli na termín Smrdáckych dní
v decembri 2014. Pretože v minulosti sa nie každý mohol vedeckej konferencie EMD
zúčastniť, ponúkame Vám možnosť získať potrebné kredity SLK účasťou na konferencii
Smrdácke dni 2014. Taktiež budeme losovať víťazov hmotných cien z radov Vás, ktorý ste sa
zúčastnili Euromelanoma Day 2014.
Aj tento rok sa spoliehame na Vašu zanietenosť, snahu a úsilie podporiť túto zmysluplnú
akciu aspoň v takom rozsahu, ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich desiatich rokoch.
V prípade Vášho záujmu o aktívnu účasť na preventívnej kampani Euro Melanoma Day
2014 prihláste sa telefonicky alebo SMS na čísle 0911 50 18 85, prípadne e-mailom na
juraj@dermatology.sk
Ďakujem Vám za Vašu spoluprácu a ostávam so srdečným pozdravom

MUDr. Juraj Hegyi

