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~ melanoma elofordula sa 
seinesevrol evre rohamo
san n6: becsl esek szerint 
201O-re mar minden 
50. ember borrakos lesz 
elete soran valamikor. 

Ame,anoma a b6r festeksejtjeibol 
kiindul6 rosszindulatu daganat 
- mondja dr.Vincze IIdik6 

borqycqyasz-kozrnetoloqus. - TerJ ed e ~ 

sehez a kornyezeti tenyezokon tul nagy 
mertekben hozzejarul a rendszeres 
szolarlurnhasznalat esa nem megfelelo 
fenyvedelern .A betegseg sajnosegyre 
fiatalabb karban jelentkezik,akar 
gyermekkarban iselofordulhat, 

FIGYELMEZTETO JELEK 
A beteqseq ktalakulasanak szernpont
jab61 kulcnosen veszelyeztetettek 
a vilaqos boruek, testszerte sok anya
jeggyel rendelkezok, i1 letve azok. 
akiknel a csaladban mar korabban 
elofordu it melanoma. A meqelczes 
erdekeben, kulonosen a rizikocsoport 
ba tartoz6k szarnara fontos a rendsze
res, havcn kent elveqzett ott honi on-

PIKNIK-INFO 
KEZELESEK, KILArAsOK 
A,kezelesa korai id6szakban tokent 

sebeszeti eltavolltas,amely sok 
eljesqyoqyulashoz vezet. 

meg nem terjedt at 
- '" n leve) r:yirokcsom6k

c be teq gy6gyulasi 
~ esiarany ot evvel 
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vizsqalat. Ilyenkar fontos minden 
apr6bb valtozast feljegyeznunk, kulo
nos tekintettel az alabbiakra: 
» egy korabbi anyajegy szine, forrnaja, 

rnerete, felszine rneqvaltozik. 
» meqvaltozik a hatara (szele), terjedni, 

noni kezd a bo rfelszfnen. 
» a korabbi anyajegy mellett uj anya

jegy jelentkezik. 
» az anyajegy alakja aszirn rnetrtkussa 

valik, vagy egy uj, aszimmetrikus 
anyajegy jelenik meg. 

A felsorolt elvaltczasok eszle'esekor 
rnindenkeppen forduljunk b6rgy6 
qyaszhoz, aki a vizsqalat scran egy 
speclalis nagyft6 (dermatoszk6p) seqlt
seqevel rneqvizsqalja az anyajegyek 
sze rkezetet, s kiszurt azokat, amelyek 
veszelyfcrrast jelentenek, tlletve azza 
valhatnak A problemas anyajegyeket 
sebeszeti beavatkozas saran tavolitjak 
el, majd minden esetben szovettanl 
vizsqalatra kGldik, ah I rneqallaplthato, 
h y j . vag rosszindulatu elvaltozast 
ta ~ notta e ez rneqhatarozza 
a i. a -t; teendo et. 

SZORES TAVASSZAL
OSSZEL 
A tavaszi-nyari idoszakban borunket 
fokozottan erik a karosfenysuqarak 
A tavasz kulonosen alkalmasarra, hegy 
meg az intenzfvebb fenyhatasok elott 
fellsrnerjuka k6roselvaltozasokat, igy 
ezeketeltavolltva rneqelozzuk. hogy 
a fokozott napsuqarzas az esetleges 
rosszindulatu folyamatokat felgyersftsa. 
Azanyajegyek tervezett eitavolltasa kora 
tavasszal es osszeljavasolhat6, mert 
ekkor kedvezobbek a kornyezeti korul
menyek a sebqyoqyutashoz, 

MEGEU5ZES 
A melanoma rneqelozesenek elsa es 
legfontesabb eszkozea rendszeres, 
evenkent elveqzett szurovizsqalat. 
Ajanlott a szclariurnhasznalat kerulese. 
nya rcn 11 es 15 ora kozott a napozas 
rnellozese, lenge, de hosszu oltczet. 
kalap vagy kendo viselese, Uv-szii rcs 
napszernuveq hasznalata illetve meq
felelo, UV BesUVA 
szurofenyvedo ' " ~ 
krernek alkalrnazasa ~ 
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