
Płatny materiał przygotowany i zlecony przez NFZ

ZŁOTE ZASADY
OCHRONY PRZED CZERNIAKIEM

• Raz w mie sią cu do kład nie oglą daj swo ją skó rę – sprawdź, czy Two je zna mio na
nie zmie nia ją się lub czy nie po ja wi ły się no we

• Je śli za u wa żysz, że coś po dej rza ne go dzie je się z Two im zna mie niem, nie -
zwłocz nie udaj się do der ma to lo ga lub chi rur ga-on ko lo ga

• Uni kaj słoń ca w go dzi nach 11.00-16.00

• Nie opa laj się w so la rium!

• Przy naj mniej raz na rok od wie dzaj kon trol nie der ma to lo ga lub chi rur ga-on ko -
lo ga

• Je śli chcesz się opa lać, rób to z gło wą – pa mię taj o sto so wa niu fil trów UV, no -
sze niu czap ki i oku la rów prze ciw sło necz nych

FAQ

Jak czę sto na le ży ba dać zna mio na u der ma to lo ga?

Przy naj mniej raz w ro ku. Oso by, u któ rych wy stę pu je zwię kszo ne ry zy ko zwią za -
ne z za cho ro wa niem na czer nia ka, po win ny ro bić to czę ściej.

Kto jest szcze gól nie na ra żo ny na ry zy ko wy stą pie nia czer nia ka?

Naj bar dziej na ra żo ne są oso by:

• po sia da ją ce jas ną kar na cję, nie bie skie oczy, pie gi

• cier pią ce na tzw. zes pół zna mion aty po wych skó ry

• ta kie, któ re przy naj mniej raz w ży ciu do zna ły po pa rze nia sło necz ne go, szcze -
gól nie, je śli mia ło to miej sce w dzie ciń stwie.

Uwa żać rów nież po win ni wszy scy, któ rzy choć raz w ży ciu mie li już wy ci na ne po -
dej rza ne zna mię.

Czy każ de zna mię, któ re uleg ło zmia nie, to czer niak?

Każ de zna mię, któ re uleg ło zmia nie (zwłasz cza w krót kim okre sie cza su), po win -
no zo stać zba da ne przez der ma to lo ga, ale nie ozna cza to, że każ de zna mię jest
czer nia kiem

Czy czer nia ka moż na wy le czyć?

Za sa da jest pro sta: im wcześ niej wy kry te zo sta ną zmia ny no wo two ro we, tym
wię ksze są szan se na wy zdro wie nie. Dla te go tak waż ne jest, aby re gu lar nie prze -
pro wa dzać ba da nia skó ry. Wcześ nie wy kry cie czer nia ka da je na wet 90% szan sę
na cał ko wi te wy zdro wie nie.

Jak le czyć czer nia ka?

Czer niak skó ry we wczes nym sta dium jest bar dzo ła twy do wy le cze nia po przez
pro ste chi rur gicz ne wy cię cie zmia ny wraz z sze ro kim mar gi ne sem oko licz nej
tkan ki. W przy pad ku wy stę po wa nia wię kszych czer nia ków o gru bo ści po nad
1 mm (w głąb skó ry) do ko nu je się biop sji węz łów chłon nych po ło żo nych naj bli -
żej no wo two ru. Je śli w po bra nych węz łach znaj du ją się ko mór ki no wo two ro we,
ko niecz ne jest ich cał ko wi te wy cię cie oraz roz po czę cie le cze nia sy ste mo we go.
W za a wan so wa nym sta dium czer nia ka sto su je się che mio te ra pię, ra dio te ra pię,
im mu no te ra pię i te ra pię ce lo wa ną.

Gdzie po wi nien zgło sić się pa cjent, któ ry właś nie do wie dział się,
że ma czer nia ka?

Pa cjent, u któ re go wy kry to czer nia ka po wi nien jak naj szyb ciej zgło sić się do oś -
rod ka on ko lo gicz ne go na dal sze ba da nia. W Pol sce ist nie je kil ka na ście oś rod ków
on ko lo gicz nych, w któ rych le czy się czer nia ka. Cho rzy ma ją za tem ła twy do stęp
do spe cja li stycz nej opie ki. Adre sy oś rod ków on ko lo gicz nych znaj du ją się na stro -
nie www.aka de mia czer nia ka.pl.

Czy czerniak jest chorobą dziedziczną? Czy wystąpienie czerniaka

w rodzinie oznacza, że mamy większe predyspozycje do zachorowania?

Pre dys po zy cje ge ne tycz ne nie od gry wa ją zna czą cej ro li w przy pad ku za cho ro -

wań na czer nia ka, co ozna cza, ze czer niak nie jest no wo two rem dzie dzicz nym.

Na le ży jed nak pa mię tać, że z uwa gi na po dob ny fe no typ człon ków ro dzi ny, sta -

ty stycz nie ro dzi na cho re go na czer nia ka jest bar dziej na ra żo na na za cho ro wa nie.

Dla te go tak waż ne jest, aby w przy pad ku za cho ro wa nia jed ne go z człon ków ro -

dzi ny na ten no wo twór, po zo sta li jej człon ko wie ze szcze gól ną uwa gą ob ser wo -

wa li swo ją skó rę.

Przed nami długi weekend majowy, czas spotkań, wyjazdów,

odpoczynku. Jednak co zrobić, kiedy nagle źle się poczujemy?

Na ra tu nek przy jdzie noc na i świą tecz na opie ka zdro wot na. W wy bra nych pla -

ców kach me dycz nych bę dzie cze kał na nas dy żu ru ją cy le karz i pie lę gniar ka.

Kie dy zgło sić się do noc nej i świą tecz nej opie ki zdro wot nej?

• świę ta i dni usta wo wo wol ne od pra cy: przez ca łą do bę (24h)

• dni ro bo cze: od godz. 18.00 do 8.00 na stęp ne go dnia

• week endy (so bo ta i nie dzie la): przez ca łą do bę (24h)

Co obej mu je noc na i świą tecz na opie ka zdro wot na?

• W przy pad ku na głe go za cho ro wa nia lub na głe go po gor sze nia sta nu zdro wia

mo żesz udać się po po moc do naj bliż sze go pun ktu spra wo wa nia tej opie ki.

W wię kszo ści po rad ni dy żu ru ją rów nież pe dia trzy. 

• Le karz przyj mu je na miej scu w po rad ni (am bu la to rium). Mo że też kon sul to wać

się z To bą te le fo nicz nie. W wy jąt ko wych — me dycz nie uza sad nio nych — przy -

pad kach le karz lub pie lę gniar ka udzie lą Ci po mo cy w do mu lub miej scu po by tu.

• W ra zie po trze by le karz skie ru je Cię do szpi ta la lub wez wie zes pół ra tow nic twa

me dycz ne go.

Zgłoś się do naj bliż szej pla ców ki noc nej i świą tecz nej opie ki zdro wot nej

Adre sy pla có wek noc nej i świą tecz nej opie ki zdro wot nej znaj dziesz na stro nie

in ter ne to wej Ślą skie go OW NFZ.

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia w Katowicach

organizuje konkurs na:

wyposażenie i poprowadzenie punktu
gastronomicznego

w obiekcie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

Informacje dotyczące warunków konkursu można uzyskać w pokoju nr 210 w Katowicach
ul. Kossutha 13, tel. (32) 735-15-41 w godzinach od 800-1500

Termin składania ofert :  do 10 maja 2019 r., do godz. 13.00


