
Kampania "Znamię! Znam je?"
Obejrzyj krótki film:

https://www.youtube.com/watch?v=H-RQqWIOXcI 

Czerniak- co to jest?

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry, charakteryzujący się niezwykle dynamicznym 
wzrostem. Sprawdź, czy jesteś w grupie podwyższonego ryzyka.

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry. Wywodzi się z melanocytów – komórek 
wytwarzających barwnik zwany melaniną. Melanina sprawia, że skóra ciemnieje w 
kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowym, czyli np. w kontakcie z promieniowaniem 
słonecznych czy promieniowaniem stosowanym w solarium. Czerniaki najczęściej pojawiają 
się na skórze, ale mogą wystąpić także w obrębie ust, nosa czy gałki ocznej.

Poznaj ABCDE czerniaka

Czerniaki mają wiele cech charakterystycznych, które pomagają w ich rozpoznaniu. Cechy te
określane są za pomocą kryteriów ABCDE.

A - asymetria np. znamię „wylewające” się na jedną stronę

B - brzegi poszarpane, nierównomierne, posiadające zgrubienia 

C – czerwony, czarny, niejednolity kolor 

D - duży rozmiar, wielkość zmiany powyżej 6mm

E - ewolucja, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu
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Czerniaki  są najłatwiejszymi do zdiagnozowania nowotworami,  ponieważ rozwijają  się na
powierzchni skóry. Codziennie widzimy się w lustrze, dlatego warto przy okazji troskliwie
obejrzeć wszelkie podejrzane zmiany za swoim ciele.

Wszystkie znamiona, narośla, pieprzyki, które kwalifikują się do jednego z punktów ABCDE
lub budzą Twój niepokój powinny zostać zbadane przez lekarza dermatologa lub chirurga-
onkologa i w razie jakichkolwiek wątpliwości wycięte. Badanie przeprowadzane u specjalisty
jest szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne. Lekarz ogląda skórę za pomocą dermoskopu, który
wychwytuje wszelkie atypowe zmiany.

Pamiętaj o samobadaniu skóry!

Złote zasady ochrony przed czerniakiem
 Raz w miesiącu dokładnie oglądaj swoją skórę – sprawdź, czy Twoje znamiona 

nie zmieniają się lub czy nie pojawiły się nowe
 Jeśli zauważysz, że coś podejrzanego dzieje się z Twoim znamieniem, niezwłocznie 

udaj się do dermatologa lub chirurga-onkologa
 Unikaj słońca w godzinach 11.00-16.00
 Nie opalaj się w solarium!
 Przynajmniej raz na rok odwiedzaj kontrolnie dermatologa lub chirurga-onkologa
 Jeśli chcesz się opalać, rób to z głową – pamiętaj o stosowaniu filtrów UV, noszeniu 

czapki i okularów przeciwsłonecznych

Więcej informacji:

 https://www.akademiaczerniaka.pl
 https://www.facebook.com/znamieznamje
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