
Prezentacja o czerniaku 
według Magdaleny 

MIlewskiej



Charakterystyczne objawy czerniaka

-Zaczerwienienie  

-krwawienie        

                           

-Owrzodzenie

- Świąd

-zmiana kształtu

        - Asymetria wzrostu    



Czy jestem w grupie podwyższonego ryzyka?

Są to osoby:

-o jasnej karnacji, rudych lub blond włosach, niebieskich oczach, 

licznych piegach

-dużej liczbie znamion barwnikowych, znamion w miejscach 

drażnienia

-Które doznały oparzeń słonecznych, szczególnie w dzieciństwie

-Słabo tolerujących słońce, opalających się z dużym trudem lub w 

ogóle

-Przebywających w pełnym słońcu powyżej godziny dziennie

-U których w rodzinie występowały przypadki czerniaka lub innych 

nowotworów skóry

-Korzystających z solarium



Gdzie szukać czerniaka?

Czerniaki najczęściej występują na nogach, z przodu i z tyłu, oraz 

na plecach i karku. Czerniak może pojawić się na skórze głowy, 

między włosami. Może też rozwinąć się w miejscach, które w 

niewielkim stopniu są narażone na kontakt z promieniami UV – 

nawet na pośladkach czy wargach sromowych.

Czerniak może być nowym znamieniem na skórze, ale też może 

powstać z już istniejącego zdrowego znamienia pod wpływem 

słońca lub światła UV stosowanych w solariach.



Czerniak a pieprzyk – jak odróżnić
czerniaka od pieprzyka?

Najczęściej czerniak rozwija się w skórze, jednak może pojawić się także w 

obrębie gałki ocznej i błon śluzowych. Jak go odróznić:

asymetria – zmiany podejrzane, najczęściej mają asymetryczne wymiary. 

Pieprzyk ma raczej symetryczny kształt.

średnica i dynamika zmian  w przypadku zmian złośliwych jest bardzo 

postępująca. Pieprzyk może zwiększyć swoje wymiary

brzegi – zmiany o charakterze złośliwym mają bardzo nieregularne brzegi;

uwypuklenie powierzchni - powierzchnia zmiany złośliwej jest nierówna, 

obserwuje się nieregularne uwypuklenia powierzchni.

kolor – pieprzyk ma zazwyczaj kolor jednolity. 



Czerniak złośliwy to bardzo agresywny nowotwór, na którego 

zachorowalność stale rośnie. Mimo iż w pierwszej kolejności 

wymienia się wiele istotnych czynników ryzyka czerniaka, to 

jednak nie wolno lekceważyć pewnych genetycznych 

predyspozycji do zachorowania na czerniaka. Uznaje się, że 

rodzinne przypadki występowania raka mają wielogenowe 

podłoże, niekiedy są związane z tym samym typem skóry i 

podobnymi zwyczajami w rodzinie (czyli nadmierną 

ekspozycją na promieniowanie UV). Czerniak może być 

dziedziczony autosomalnie dominująco, jednak przede 

wszystkim należy uznać, że podłoże genetyczne czerniaka 

jest bardzo złożone.

Czy rak jest genetyczny?



Nie opalajmy się w godzinach największej intensywności 

promieniowania słonecznego.:od godziny 11 do 15. Nie wystarczą 

wtedy kremy z filtrem, ryzyko oparzenia jest o tej porze najwyższe. 

Unikajmy słońca w tych godzinach, pomimo stosowania filtrów UV!

Koniecznie należy chronić skórę głowy, uszy oraz oczy kapelusz z 

rondem i okulary są absolutnie niezbędne. 

Nigdy nie zasypiajmy w trakcie opalania, ryzyko poparzenia 

słonecznego jest wtedy stuprocentowe! 

Nie narażajmy na oparzenia słoneczne dzieci! Zawsze dbajmy o ich 

odpowiedni ubiór - promienie słoneczne mogą też przenikać przez 

cienki materiał, nakrycie głowy oraz systematyczne smarowanie ciała 

kremami z filtrem UV przed wyjściem na słońce.

Nie korzystajmy też z substytutu słońca - solarium. Nieprawdą jest, że 

pobyt w solarium może nas uodpornić przed wyjazdem na słońce. 

Kiedy i jak się nie opalać



 - 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

Złote zasady ochrony przed czer
niakiem



Dziękuję za uwagę


