Што е потребно за да бидете

Меланом херој?

Како може да бидете
Меланом херој
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Заштитувајте се
Хероите се заштитуваат
себеси и луѓето околу нив

X

Не користете солариум!
Охрабрувајте ги Вашите сакани да прекинат
со користење на солариум. Доказите
покажуваат дека UV светлината од
солариумот може да предизвика рак на
2
кожа.

Не заборавајте да користите
крема за заштита од сонце
Користете минимум фактор 30 на кожата која
е изложена на сонце, дури и во зимските месеци.
Не заборавајте да нанесувате крема на секои
два часа. Девет од десет случаи на рак на кожа
може да се спречат1.

!
Седете под сенка!
Зраците на сонцето се најсилни помеѓу 10 часот
наутро и 2 часот попладне. Ако морате да
излегувате во овој временски интервал, носете
облека со долги ракави, наочари за сонце и капа.

Забележувајте
Хероите активно се посветени
на рана детекција и превенција

АСИМЕТРИЈА

ГРАНИЦИ

Двете половини на
бемката не се еднакви

Краевите на бемката
имаат нерегуларна или
нееднаква форма

Се појавуваат повеќе
нијанси на кафено, црно,
црвено или розево

БОЈА

ДИЈАМЕТАР

ЕВОЛУЦИЈА

Вообичаено, но не
секогаш, поголеми се од
6 mm

Промена на изглед,
големина,
боја
или
промена во симптоми
како
на
пр.
крварење или чешање

Научете како да забележите
појава на меланом и потоа
научете ги и другите околу Вас
Меланомот може да се појави на
сите делови од кожата. Градниот кош и
грбот кај мажите и нозете кај жените се
најчестите места кај што се појавува
меланом, но кај лицата со потемна боја на
кожата започнува на рацете, нозете и
ноктите3.

Едуцирајте се и опремете се со
знаење!
Во последните неколку години има повеќе
иновации
во
третманот
на
меланомот отколку во претходните 30
години5 . Ако Ви е
дијагностицирана
оваа
болест,
побарајте
повеќе
информации
од
Вашиот
лекар и
здравствените организации за Вашиот тип
на меланом и третманите кои се достапни
за Вас.

Проверувајте ја Вашата кожа и
кожата на членовите на
Вашето семејство и саканите,
секој месец
Самопрегледите
на
кожата се
поврзуваат
со
намалена појава
на меланом во доцна фаза4.
Некои бемки можат тешко да се
мониторираат.
Замолете
Ваш
пријател или член на семејството
да
Ви помогне во проверката. Ако
забележите бемка која е поразлична од
другите
или
ако
забележите
промена
како
чешање
или
крварење
ВЕДНАШ известете го
Вашиот лекар.

Поддршка
Хероите секогаш се спремни
да им помогнат на другите

Пружете ја Вашата поддршка доколку Вашите
најблиски добијат дијагноза на меланом
Споделувајте ги информациите
или Вашата приказна преку
волонтирање
или
преку
социјалните медиуми за да ја
зголемите свесноста кај луѓето.

Можете да ги придружувате за време на нивните
термини кај лекарот, да им помогнете околу
обврските, да ги ислушате или едноставно да
направите
нешто
кое
ќе
ги
насмее.

Не дозволувајте лицата кои имаат
меланом да се чувствуваат одговорни
за својата состојба
Никој не е крив за појавата на меланом.
Може да му се случи секому.

Придружи се
на разговорот

#MelanomaHeroes
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