O∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ
Σε αυτή τη φωτογραφία, η
Άννα απολαµβάνει τον ήλιο,
ΑΛΛΑ έχει µία ανησυχία
για µία ελιά που είδε στο
σώµα της.

ΚΙ ΟΜΩΣ,
ΟΙ ∆ΥΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΧΟΥΝ
ΤΕΡΑΣΤΙΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ!
Σε αυτή τη φωτογραφία,
η Άννα απολαµβάνει τον ήλιο,
ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ!

#SkinCheck

#BetterSafeThanSorry

Φέτος το καλοκαίρι #KaneTiDiafora

Μάθε περισσότερα στο:

www.edae.gr/dermalogos/melanoma

Η προστασία του
δέρµατός σου
είναι στα χέρια σου
Σήµερα, ο καρκίνος του δέρµατος είναι η πιο συχνή
µορφή καρκίνου στον άνθρωπο. Ευτυχώς µπορούµε
να τον προλάβουµε και να τον θεραπεύσουµε µε
έγκαιρη διάγνωση.
Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να
προστατευόµαστε από τον ήλιο και να ελέγχουµε
τακτικά το δέρµα µας για ύποπτες βλάβες.

Πρόληψη & Προστασία
Απόφυγε την υπερβολική έκθεση
στον ήλιο.
Προτίµησε τη σκιά και µην εκτίθεσαι τις ώρες
µέγιστης ηλιοφάνειας 11 π.µ. - 4 µ.µ.

Φόρεσε προστατευτικά ρούχα.
Προτίµησε σκουρόχρωµες µακρυµάνικες µπλούζες,
πλατύγυρο καπέλο και γυαλιά ηλίου µε UV
προστασία.

Χρησιµοποίησε αντηλιακό.
Επίλεξε αντηλιακό µε υψηλό δείκτη προστασίας
UVA-UVB. Να θυµάσαι ότι η δράση του αντηλιακού
ξεκινά µισή ώρα µετά την εφαρµογή και διαρκεί
2 µε 3 ώρες.

Να θυµάσαι!
Τα παιδιά κινδυνεύουν να εµφανίσουν στο µέλλον
δερµατικά προβλήµατα που συνδέονται µε την έκθεση
στον ήλιο χωρίς προστασία κατά την παιδική ηλικία.
Γι’ αυτό αφήνουµε τα παιδιά να παίζουν έξω, πάντα όµως
µε προστασία ώστε να προφυλάξουµε το δέρµα τους από
το έγκαυµα.

Ποιες ελιές
θεωρούνται ύποπτες
Έλεγξε το δέρµα σου για ελιές που:
• Αλλάζουν µέγεθος, χρώµα και /ή σχήµα
• Είναι διαφορετικές από τις υπόλοιπες
• Έχουν ασυµµετρία ή έχουν ανοµοιόµορφα όρια
• Παρουσιάζουν ποικιλία χρωµάτων
• Προκαλούν κνησµό
• Ματώνουν εύκολα
• Έχουν γυαλιστερή όψη
• Μοιάζουν µε πληγή, αλλά δεν επουλώνονται
• Παρουσιάζουν στην ψηλάφηση τραχύτητα ή «λέπια»

Αν δεις ελιά µε κάποια από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά µην αργείς. Επισκέψου
άµεσα τον δερµατολόγο σου.

Τα 4 βασικά είδη ύποπτων
δερµατικών αλλοιώσεων
Μελάνωµα

Είναι η πιο επικίνδυνη µορφή καρκίνου
του δέρµατος, αν και λιγότερο συχνή.
Μπορεί να εµφανιστεί σε άτοµα
κάθε ηλικίας, σε αντίθεση µε τις
άλλες µορφές καρκίνου που είναι
πιο συχνές σε ηλικιωµένα άτοµα.
Εµφανίζεται είτε ως ελιά που
σταδιακά αποκτά σκούρο χρώµα,
ποικιλία χρωµάτων, ακανόνιστα
όρια, είτε ως ταχύτατα αναπτυσσόµενο
ροζ ή κόκκινο ογκίδιο. Επειδή
µπορεί να εξαπλωθεί εσωτερικά,
απαιτείται άµεση αντιµετώπιση.

Βασικοκυτταρικό
καρκίνωµα

Αποτελεί την πιο συχνή µορφή
καρκίνου του δέρµατος και την
λιγότερο επικίνδυνη. Εµφανίζεται ως
ένα ερυθρό ή καστανό ογκίδιο µε
γυαλιστερή όψη ή ως µια πληγή που
δεν επουλώνεται. Εάν δεν
αντιµετωπιστεί µπορεί να εξελιχθεί
σε έλκος και να εισβάλλει σε
βαθύτερους ιστούς.

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα

Πρόκειται για την δεύτερη πιο συχνή µορφή καρκίνου
του δέρµατος, που εµφανίζεται σε περιοχές του
δέρµατος που έχουν εκτεθεί πολύ στον ήλιο, όπως το
πρόσωπο και το τριχωτό της κεφαλής. Εµφανίζεται ως
µια τραχιά αλλοίωση που µπορεί
να αναπτυχθεί γρήγορα και
να εξελιχθεί σε έλκος.
Επιπλέον µπορεί να εξαπλωθεί
γρήγορα, ειδικά όταν εντοπίζεται
στα χείλη, στα αφτιά και στα
δάχτυλα των χεριών ή των ποδιών ή
αν εµφανιστεί σε
ανοσοκατασταλµένους ασθενείς.
Η χειρουργική αφαίρεση αυτής της
βλάβης είναι απαραίτητη.

Ακτινική υπερκεράτωση

Εµφανίζεται συνήθως σε άτοµα µέσης ηλικίας ή
ηλικιωµένα, σε περιοχές του δέρµατος που έχουν
εκτεθεί πολύ στον ήλιο, όπως το πρόσωπο, ο λαιµός,
τα αφτιά, το επάνω µέρος των
χεριών και το τριχωτό της κεφαλής.
Παρουσιάζεται ως καφέ-κόκκινο
σηµάδι µε «λέπια» και τραχύ στην
ψηλάφηση. Οι βλάβες αυτές που
αποτελούν προκαρκινική µορφή,
µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να
εξελιχθούν σε ακανθοκυτταρικό
καρκίνωµα, γι’ αυτό θα πρέπει να
αντιµετωπίζονται προληπτικά.

Αναγνώρισε το
µελάνωµα
Το µελάνωµα είναι η πιο επιθετική µορφή
καρκίνου του δέρµατος.
Η µέθοδος ABCDE θα σε βοηθήσει να το
εντοπίσεις έγκαιρα.

Καλοήθες

Ύποπτο

Καλοήθες

Ύποπτο

Καλοήθες

Ύποπτο

Καλοήθες

Ύποπτο

A

Έχει ασύµµετρο
σχήµα;

B

Έχει οµαλά
όρια;

C

Έχει ποικιλία
χρωµάτων;

D

Έχει διάµετρο
µεγαλύτερη
από 5 εκ.;

E

Αλλάζει ως προς Πριν
το µέγεθος,
σχήµα ή χρώµα;

Μετά

Πώς και πού να
κοιτάξεις
Έλεγχε το δέρµα σου µία φορά το µήνα για αλλαγές
σε υπάρχουσες ελιές ή για ύποπτες βλάβες.
Πρέπει να ελέγχεις όλο το σώµα σου µπροστά και
πίσω µε έµφαση στις περιοχές που εκτίθενται στον
ήλιο. Στάσου µπροστά σε έναν ολόσωµο καθρέφτη
και χρησιµοποίησε έναν καθρέφτη χειρός για τα
σηµεία εκείνα που είναι δύσκολο να ελέγξεις.

1

Έλεγξε το πρόσωπό σου,
συµπεριλαµβανοµένων της µύτης,
των χειλιών, του στόµατος και των
αφτιών, επάνω και πίσω από αυτά.

2

Έλεγξε το τριχωτό του κεφαλιού
µε τη βοήθεια µιας χτένας.

3

Κοίταξε το εξωτερικό και εσωτερικό
µέρος της παλάµης και ανάµεσα
στα δάχτυλα.

4

Στη συνέχεια επικεντρώσου στον
λαιµό, το στήθος και το πάνω µέρος
του κορµού. Αν είσαι γυναίκα, κοίτα
ανάµεσα στο στήθος και κάτω από
αυτό.

5

Σήκωσε το χέρι σου, λυγίζοντας τον
αγκώνα σου για να ελέγξεις τις
µασχάλες και το κάτω µέρος των
βραχιόνων.

6

Με τη βοήθεια ενός καθρέφτη χειρός
έλεγξε το πίσω µέρος του λαιµού
και όλη την πλάτη.

7

Έλεγξε τους γλουτούς και το πίσω
µέρος των ποδιών. Ολοκλήρωσε
κοιτάζοντας τα πέλµατα των ποδιών
και ανάµεσα στα δάχτυλα.

Ποιος κινδυνεύει
περισσότερο;
Ο καρκίνος του δέρµατος µας αφορά όλους.
Τον συναντάµε συνήθως σε άτοµα άνω των 50
ετών, καθώς και σε όσους εκτίθενται υπερβολικά
στον ήλιο.

Κινδυνεύουν περισσότερο όσοι:
• Έχουν ανοιχτόχρωµο δέρµα και καίγονται
εύκολα
• Έχουν ιστορικό ηλιακών εγκαυµάτων κατά την
παιδική ηλικία
• Έχουν εκτεθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα
στον ήλιο (λόγω δουλειάς ή δραστηριοτήτων
αναψυχής)
• Έχουν εκτεθεί έντονα στον ήλιο κατά τις
διακοπές
• Κάνουν ηλιοθεραπεία
• Έχουν πάνω από 50 ελιές στο δέρµα τους
• Έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του
δέρµατος
• Είναι πάνω από 50 ετών
• Έχουν κάνει µεταµόσχευση οργάνου

Είτε ανήκεις σε οµάδα υψηλού κινδύνου, είτε
όχι, υπάρχουν απλά πράγµατα που µπορείς
να κάνεις για να προστατέψεις τον εαυτό σου
και την οικογένειά σου από τον καρκίνο του
δέρµατος.
Ένα από αυτά είναι να ελέγχεις τακτικά το
δέρµα σου για ύποπτες βλάβες.

Τι πρέπει να κάνεις
µετά
Ο καρκίνος του δέρµατος αντιµετωπίζεται.
Η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει τις πιθανότητες
πλήρους θεραπείας.
Αν εντοπίσεις κάποια ύποπτη βλάβη, είναι
απαραίτητο να επισκεφτείς άµεσα γιατρό
και ειδικά δερµατολόγο.
Αν η αντιµετώπιση της βλάβης καθυστερήσει,
οι επιπτώσεις µπορεί να είναι σοβαρές.

Οι χρυσοί κανόνες είναι:
• Μην το αγνοείς, ελπίζοντας ότι θα φύγει
• Μην περιµένεις να δεις πώς εξελίσσεται
ή να το αντιµετωπίσεις µόνος σου
• Μην συµπεραίνεις ότι δεν είναι σοβαρό
• Μην θεωρείς ότι δεν είναι προτεραιότητα
• Κυρίως µη φοβάσαι να δεις τον
δερµατολόγο σου

Η έγκαιρη διάγνωση κάνει τη διαφορά.
Αν έχεις κάποια ύποπτη ελιά, επισκέψου
τον δερµατολόγο σου άµεσα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
τον καρκίνο του δέρµατος, µπες στο
www.edae.gr/dermalogos/melanoma

