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Czerniak jest nowotworem z³oœliwym skóry. Mo¿e pojawiæ siê na skórze, ale tak¿e
w obrêbie ust, nosa oraz ga³ki ocznej. Czerniak charakteryzuje siê agresywnym
wzrostem oraz mo¿liwoœci¹ tworzenia przerzutów, które s¹ trudne w leczeniu.
Tymczasem, usuniêcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana
pozwala na wyleczenie ponad 80% chorych. Dlatego tak wa¿ne jest szybkie
i prawid³owe rozpoznanie tego nowotworu.
.

Zagro¿enie zachorowaniem na czerniaka wzrasta, je¿eli:
Posiadasz jasn¹ karnacjê, rude lub blond w³osy, niebieskie oczy, liczne piegi
Masz du¿¹ liczbê znamion barwnikowych, znamion w miejscach dra¿nienia
Dozna³eœ oparzeñ s³onecznych, szczególnie w dzieciñstwie
S³abo tolerujesz s³oñce, opalasz siê z du¿ym trudem lub w ogóle
W rodzinie wystêpowa³y przypadki czerniaka lub inne nowotwory skóry
Korzystasz z solarium

Poznaj ABCDE czerniaka

Czerniaki maj¹ wiele cech charakterystycznych, które pomagaj¹ w ich rozpoznaniu.
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Raz w miesi¹cu ogl¹daj swoj¹ skórê – sprawdŸ, czy Twoje znamiona nie
zmieniaj¹ siê lub czy nie pojawi³y siê nowe
Jeœli zauwa¿ysz, ¿e coœ podejrzanego dzieje siê z Twoim znamieniem, udaj siê
do chirurga-onkologa
Unikaj s³oñca w godzinach 11.00-16.00
Nie opalaj siê w solarium!
Jeœli chcesz siê opalaæ, to z g³ow¹ – pamiêtaj o stosowaniu filtrów UV, noszeniu
czapki i okularów przeciws³onecznych.
Przynajmniej raz na rok odwiedzaj dermatologa lub chirurga-onkologa
Czerniak skóry we wczesnym stadium jest bardzo ³atwy do wyleczenia poprzez
proste chirurgiczne wyciêcie zmiany wraz z szerokim marginesem okolicznej tkanki.
W przypadku wystêpowania wiêkszych czerniaków o gruboœci ponad 1 mm (w g³¹b
skóry) dokonuje siê biopsji wêz³ów ch³onnych po³o¿onych najbli¿ej nowotworu.
Jeœli w pobranych wêz³ach znajduj¹ siê komórki nowotworowe, konieczne jest ich
ca³kowite wyciêcie oraz, w wybranych przypadkach, leczenie uzupe³niaj¹ce.
W zaawansowanym stadium czerniaka stosuje siê chemioterapiê, radioterapiê,
immunoterapiê i terapiê celowan¹.
.

Jak wygl¹da badanie skóry?
Wszystkie znamiona, naroœla, pieprzyki, które mog¹ budziæ niepokój powinny zostaæ
zbadane przez lekarza dermatologa lub chirurga-onkologa i w razie jakichkolwiek
w¹tpliwoœci wyciête. Badanie przeprowadzane u specjalisty jest szybkie, bezbolesne
i nieinwazyjne. Lekarz ogl¹da skórê za pomoc¹ dermoskopu, który wychwytuje
wszelkie atypowe zmiany.
.

Garœæ
statystyk
W Polsce co roku odnotowuje siê
oko³o 50 000 przypadków nowych
zachorowañ na nowotwory skóry,
w tym 3000 zachorowañ na czerniaki.
Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich
nowotworów skóry, ale a¿ 80%
chorych na czerniaki umiera
z powodu tej choroby.
Liczba zachorowañ na czerniaka
w Polsce podwaja siê co 10 lat.

www.facebook.com/znamieznamje
Wiêcej informacji na ten temat znajdziesz
na stronie www.akademiaczerniaka.pl
Ulotka powsta³a przy wsparciu

Zamieszczone zdjêcia czerniaków s¹ w³asnoœci¹
prof. Piotra Rutkowskiego - Klinika Nowotworów Tkanek
Miêkkich, Koœci i Czerniaków, Centrum Onkologii
- Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie.

