
Εσείς κινδυνεύετε από το μελάνωμα;
Όλοι μπορεί να εμφανίσουν μελάνωμα. Ωστόσο ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος εάν 

ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Ανοιχτόχρωμος φωτότυπος: δέρμα, μάτια και μαλλιά ανοιχτού χρώματος
•  Γενετικοί παράγοντες: α) μεγάλος αριθμός ελιών στο δέρμα και β) ατομικό ή οικο-

γενειακό ιστορικό καρκίνου του δέρματος
•  Ηλιακά εγκαύματα: σοβαρά και επαναλαμβανόμενα, ειδικά κάτω από την ηλικία 

των 15 ετών
• Συχνή χρήση μεθόδων τεχνητού μαυρίσματος με UVA (solarium)

Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για την αντιμετώπιση του μελανώματος. Υιο-
θετήστε την αυτοεξέταση.

Τι θα πρέπει να σας ανησυχήσει;
Η εξέταση του δέρματός σας 2 με 3 φορές το χρόνο είναι απαραίτητη για την έγκαι-

ρη διάγνωση του μελανώματος. Η μέθοδος ABCDE σας υποδεικνύει τι πρέπει να προ-
σέξετε όταν εξετάζετε τις ελιές στο δέρμα σας (σχήμα 1). 

Σε περίπτωση ύποπτης ελιάς ή πρόσφατης αλλαγής της, πρέπει να συμβουλευτεί-
τε άμεσα το δερματολόγο σας.

Πώς θα εξετάσετε το δέρμα σας;
Πραγματοποιήστε μια σύντομη αυτοεξέταση* ακολουθώντας τη μέθοδο ABCDE, 

με τη βοήθεια ενός καθρέφτη χειρός :

•  Εξετάστε το πρόσωπο και τα αυτιά με τη βοήθεια ενός καθρέφτη. 
Για το τριχωτό της κεφαλής, χρησιμοποιήστε ένα στεγνωτήρα μαλ-
λιών (πιστολάκι) (Α).

•  Παρατηρήστε τις παλάμες και το πάνω μέρος των χεριών χωρίς να 
ξεχνάτε τα νύχια. Με τη βοήθεια ενός καθρέφτη εξετάστε τους αγκώ-
νες, τους βραχίονες και τις μασχάλες (Β).

•  Κοιτάξτε προσεκτικά το λαιμό, το στήθος (καθώς και την περιοχή κά-
τω από αυτό στις γυναίκες) και την κοιλιά (Γ).

•  Μπροστά σε έναν καθρέφτη και με τη βοήθεια ενός καθρέφτη χει-
ρός εξετάστε τον αυχένα, τους ώμους, την πλάτη, τους γλουτούς, το 
πίσω μέρος των μηρών, των βραχιόνων και των αυτιών (Δ).

•  Σε καθιστή στάση και με τη βοήθεια ενός καθρέφτη, παρατηρήστε 
το εσωτερικό μέρος των μηρών, τις κνήμες, τα πόδια και τις πατού-
σες, χωρίς να παραλείψετε τα νύχια και την περιοχή των γεννητικών 
οργάνων (Ε).

*Συνιστώμενη μέθοδος από το “The Skin Cancer Foundation”

Συστάσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής για την πρόληψη των 
κινδύνων που κρύβει ο ήλιος
1.  Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι επικίνδυνη. Προτιμήστε τη σκιά.
2.  Μην εκθέτετε απευθείας στον ήλιο βρέφη και μικρά παιδιά.
3.  Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες της μέγιστης ηλιοφάνειας.
4.  Προστατέψτε τον εαυτό σας καθώς και τα παιδιά φορώντας καπέλο, μπλουζάκι 

και γυαλιά ηλίου.
5.  Επιλέξτε αντιηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας ανάλογα με τον τύπο δέρματός 

σας. Εφαρμόστε το αντιηλιακό πριν την έκθεση στον ήλιο. Ανανεώστε την εφαρ-
μογή του συχνά, χρησιμοποιώντας αρκετή ποσότητα, ειδικά αφού έχετε κολυμπή-
σει, ιδρώσει ή σκουπιστεί.

Πρόληψη των κινδύνων της ηλιακής ακτινοβολίας 
Από το ηλιακό έγκαυμα στο μελάνωμα

Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και ειδικότερα στη UVB και τη UVA ακτινοβολία 
μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση μελανώματος, την πιο σοβαρή μορφή καρκίνου 
του δέρματος. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει και άλλες βλάβες στο δέρμα, από τις 
οποίες μπορούμε να προφυλαχθούμε.

Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι
•  Ηλιακό έγκαυμα: από το ερύθημα έως το έγκαυμα 2ου βαθμού
•  Μέλασμα: κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η φυσιολογική αύξηση των ορμονών 

εντείνει την ευαισθησία του δέρματος. Έτσι κατά την έκθεση στον ήλιο, ακόμη και 
στην πόλη, μπορούν να εμφανιστούν στο πρόσωπο καφέ κηλίδες (πανάδες).

•  Φωτοδερματίτιδες: δερματικά εξανθήματα που προκαλούνται από την έκθεση στον 
ήλιο και εκδηλώνονται με την εμφάνιση ερυθήματος και κνησμού. Εμφανίζονται κυ-
ρίως στις εκτεθειμένες αλλά και στις καλυμμένες περιοχές του δέρματος.

•  Φωτοευαισθησία: τα αρώματα, διάφορα φυτά και ορισμένα φάρμακα μπορεί να 
ενεργοποιήσουν δερματικές αντιδράσεις, οι οποίες οφείλονται κατά 75% στη UVA 
ακτινοβολία.

Mακροπρόθεσμοι κίνδυνοι
•  Φωτογήρανση: οι επαναλαμβανόμενες εκθέσεις στον ήλιο χωρίς αντιηλιακή προ-

στασία επιταχύνουν και επιδεινώνουν την εμφάνιση των σημαδιών γήρανσης: βα-
θιές ρυτίδες, χαλάρωση και κηλίδες στο δέρμα.

•  Καρκίνος του δέρματος: η UV ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα 
κύτταρα και να βλάψει το γενετικό υλικό τους. Εάν οι αόρατες αυτές αλλοιώσεις εί-
ναι επαναλαμβανόμενες μπορούν να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στη δημιουρ-
γία καρκίνου του δέρματος. Μερικές μορφές καρκίνου του δέρματος είναι ιάσιμες, 
άλλες όμως όπως το Μελάνωμα απαιτούν έγκαιρη διάγνωση προκειμένου να θε-
ραπευτούν.

Με την υποστήριξη των Φαρμακευτικών Εργαστηρίων LA ROCHE-POSAY.
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ποιο είναι το σχήμα της; Mάλλον στρογγυλό
και συμμετρικό

Oμοιόμορφο 
και γεωμετρικό

Ένα μόνο

Μικρό <5 
χιλιοστά (mm)

Mεγάλο >5 
χιλιοστά (mm)

Περισσότερα 
από ένα

Ανομοιόμορφο 
και δαντελωτό

Aσύμμετρο

πώς είναι το περίγραμμά της;

πόσα χρώματα έχει;

ποιο είναι το μέγεθός της;

Η όψη της έχει αλλάξει πρόσφατα 
σύμφωνα με τα πιο πάνω κριτήρια;
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11 ΜαÀου - Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος
11-15 ΜαÀου 2009 - Ελληνική Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρματος

Για 2.000 Έλληνες κάθε χρόνο 
μια ελιά γίνεται μελάνωμα
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