
 

Materia pomocniczy do prowadzenia lekcji edukacyjnej
na temat czerniaka

Kampania „Znami Znam je?”

tym roku Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Onkologów rozpocz kampani edukacyjn „Znami Znam je?”, której celem jest

 upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków oraz
 budowanie ciwych prozdrowotnych postaw odzie szkó ponadgimnazjalnych.

Dzi ki lekcjom, mamy nadziej uczniowie

 nab umiej tno ci rozpoznania czerniaka oraz
 naucz si regularnego samobadania skóry
 przede wszystkim, poznaj czynniki podnosz ce ryzyko zachorowania na czerniaka

zastosuj zasady ochrony przed czerniakiem, dzi ki czemu uchroni si przed tym
gro nym nowotworem.

ramach kampanii po raz drugi Polsce organizowany jest „Tydzie wiadomo ci Czerniaka”
dniach 24-30 maja.

Co to jest czerniak?

Czerniak jest nowotworem liwym skóry. Wywodzi si melanocytów komórek
pigmentowych wytwarzaj cych barwnik zwany melanin który sprawia, skóra ciemnieje
kontakcie promieniowaniem ultrafioletowych. Czerniaki najcz ciej pojawiaj si na skórze,
ale tak obr bie ust, nosa oraz ga ki ocznej.

Czerniak charakteryzuje si bardzo agresywnym
wzrostem oraz wczesnymi licznymi przerzutami,
które trudne leczeniu farmakologicznym. To
oznacza, czerniak szybko przechodzi choroby
miejscowej (rozwijaj cej si jednym miejscu na
skórze) posta rozsian tzw. uogólnion

Czerniak nie tylko rozrasta si na powierzchni skóry,
ale co gro niejsze wrasta skóry gdy przejdzie
barier skóry (ma wtedy ok. mm boko ci)
dostaje si do naczy krwiono nych, nast pnie za
ich pomoc przedostaje si do ca ego organizmu.
Czasem wystarcz miesi ce, aby czerniak
zaatakowa ca organizm.



 

Jednak, usuni cie czerniaka miejscowego, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana pozwala
na wyleczenie nawet 80% chorych. Dlatego tak wa ne jest szybkie prawid owe rozpoznanie
tego nowotworu. Czerniak jest nowotworem, który atwo dostrzec, gdy rozwija si na skórze,
nie wewn trz organizmu.

Czerniak mo pojawi si kilku miejscach na ciele. Jedno ognisko choroby nie wyklucza
pojawiania si kilku innych nawet je li czerniak nie jest rozsiany.

Czerniak to najcz ciej nowa zmiana na skórze. Jednak cze zwyk ych znamion mo
„zrakowie czyli zamieni si czerniaka.

Wyst powanie czerniaka Polsce

 Polsce co roku odnotowuje si oko 50 000 przypadków nowych zachorowa na
nowotwory skóry, tym 3000 zachorowa na czerniaki.

 Czerniak jest najbardziej agresywnym nowotworem skóry jednym najbardziej
agresywnych nowotworów ogóle.

 Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale 80% chorych na
czerniaki umiera powodu choroby.

 redni czas prze ycia od momentu diagnozy to 6-8 miesi cy.
 Liczba zachorowa na czerniaka Polsce podwaja si co 10 lat.
 Najcz ciej na czerniaki choruj czy ni wieku ok. 50 lat jest to wynik

wieloletniej niew ciwej ekspozycje na ce.
 Czerniak jest jednym najcz stszych nowotworów wyst puj cych ród nastolatków,

którzy cz sto korzystaj solarium, nie stosuj filtrów onecznych przebywaj na
cu godzinach najwy szego promieniowania.

Kto jest grupie ryzyka zachorowania na czerniaka?

Oko 25% Polaków ma jasn lub bardzo jasn karnacj która atwo ulega poparzeniom
onecznym to osoby, które ciwie ogóle nie powinny korzysta pieli onecznych.

Dodatkowo ok. 40% Polaków ma jasn karnacj która, mimo jest bardziej odporna na
promieniowanie oneczne, nadal jest fenotypem skóry, który mie ci nasz naród grupie
wysokim stopniu ryzyka zachorowania na czerniaka.

Osoby najbardziej nara one na rozwój czerniaka to osoby:

 jasnych rudych osach,
 jasnych oczach,
 jasnej lub bardzo jasnej cerze,
 piegami i/lub znamionami,
 które atwo ulegaj poparzeniom onecznym,
 abo toleruj ce,
 opalaj si du ym trudem lub ogóle
 których rodzinie wyst powa czerniak.

Osoby te bezwzgl dnie powinny unika ca oraz ca kowicie zrezygnowa solarium.



 

Grup szczególnie nara on na poparzenia oneczne dzieci. Ich skóra nie jest jeszcze
dojrza nie potrafi obroni si przed silnym promieniowaniem onecznym. Poparzenia

oneczne ród dzieci, które niestety nie rzadkie, podnosz dwukrotnie ryzyko
zachorowania na czerniaka przysz ci.

Jak wygl da czerniak, czyli ABCDE Czerniaka?

Badanie opinii publicznej TNS OBOP zrealizowane przez Akademi Czerniaka 2013 roku
wskazuj 30% Polaków, którym pokazano zdj cie czerniaka nie rozpozna oby
nowotworu nie uda oby si do lekarza, aby zbada znami

Dlatego warto zna cechy czerniaka okre lane za pomoc kryteriów ABCDE:

A. asymetria np. znami „wylewaj ce” si na
jedn stron

B. brzegi poszarpane, nierównomierne,
posiadaj ce zgrubienia,

C. czerwony lub czarny niejednolity kolor
D. du rozmiar, wielko zmiany powy ej 0,5

cm,
E. ewolucja, czyli post puj ce zmiany

zachodz ce znamieniu.

Wszystkie znamiona, naro la, pieprzyki, które
maj te cechy powinny zosta zbadane przez
lekarza dermatologa lub chirurga onkologa
razie jakichkolwiek tpliwo ci wyci te.

Sw dzenie, krwawienie kanie znamienia,
jest sygna em alarmowym do natychmiastowej
konsultacji.

Sprawd czy rozpoznasz czerniaka

Warto sprawdzi swoj wiedz oraz czujno przechodz
przez krótki internetowy quiz „Znami Znam je?”. Gra
przedstawia sze ró nych znamion rol gracza jest
sprawdzi czy prawid owo odró nia czerniaka od
niegro nych zmian skórnych.
Gra dost pna jest na stronie www Akademii Czerniaka:
http://www.akademiaczerniaka.pl/kampania-znamie-znam-je/gra-interaktywna/



 

Samobadanie skóry pierwszy krok zmianie zachowa

Badania opinii Polaków przeprowadzone kwietniu 2013 roku wykaza y, 14% badanych
ogóle nie zwraca uwagi na znamiona, 32% deklaruje, nie ma adnych podejrzanych zmian.

To oznacza, blisko po owa badanych Polaków (46%) nie obserwuje skóry lub nie zwraca
uwagi na znamiona.

Kluczem wczesnego rozpoznania czerniaka jest dobra znajomo asnego cia skóry.
Samoocena skóry powinna by wykonywana raz miesi cu zarówno przez osoby starsze jak

odzie

Po wi cie kilka minut, aby pozna Kamil
Dawida oraz przej szybki kurs samooceny skóry:
http://www.akademiaczerniaka.pl/kampania-
znamie-znam-je/program-do-szkol-
ponadgimnazjalnych/film-edukacyjny-dla-
uczniow/

Jak si ochroni przed czerniakiem ote Zasady profilaktyki czerniaka?

1. Nie opalaj si solarium! przypadku odych ludzi jest to najwa niejszy czynnik
wywo uj cy czerniaki.

2. Unikaj przebywania pe nym cu godzinach 11.00-16.00
3. Ochrona skóry: stosuj filtry UV, no czapk okulary przeciws onecznych latem nawet

podczas pochmurnych dni nale stosowa ochron Pami taj ochronie tak podczas
uprawiania sportu na wie ym powietrzu!

4. Raz miesi cu ogl daj swoj skór sprawd czy Twoje znamiona nie zmieniaj si lub
czy nie pojawi si nowe.

5. Je li zauwa ysz, co podejrzanego dzieje si Twoim znamieniem, udaj si do
dermatologa lub chirurga-onkologa.

6. Przynajmniej raz na rok odwiedzaj dermatologa lub chirurga-onkologa, aby sprawdzi
czy wszystko porz dku.

Wi cej informacji na stronie www.AkademiaCzerniaka.pl oraz na fanpage-u kampanii „Znami
Znam je” www.facebook.com/znamieznamje


