
Να ελέγχεις κάθε µήνα το σώµα σου και τις ελιές σου. Ο έλεγχος γίνεται συχνά καλύ-
τερος και πιο εύκολος µε τη βοήθεια ενός σταθερού καθρέφτη και ενός καθρέφτη που 
τον κινείς ανάλογα το σηµείο που θέλεις να ελέγξεις, αφού πρέπει να ελέγχεις όλο το 
σώµα σου για τυχόν νέα εµφάνιση κάποιας ελιάς. Αν µία ελιά είναι δύσκολο να την 
δεις ζήτα από κάποιον να τη φωτογραφίσει και έλεγχε την µε τον έλεγχο των φωτο-
γραφιών της. Μην ξεχνάς να ελέγχεις τα αυτιά, τις πατούσες και το κεφάλι σου ανάµε-
σα στα µαλλιά σου. 
Όταν µία ελιά γίνεται καρκίνος του δέρµατος αλλάζει! Ο πιο εύκολος κανόνας για 
να θυµάσαι τι αλλαγές πρέπει να ελέγχεις στις ελιές στο σώµα σου είναι ο κανόνας 
ABCDE.

ÄçëáäÞ…

Ο Ήλιος 
Φίλος ή Εχθρός;

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
& ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
& ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΗΓΑΙΝΕ ΑΜΕΣΑ 
ΣΕ ΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΠΙΛΩΝ. ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ 

ΑΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ

Ο ήλιος είναι πηγή ζωής και ενέργειας για τον κόσµο µας, αλλά συχνά µπορεί να 
γίνει αντίπαλος της υγείας µας. Το ηλιακό φώς παρότι φιλτράρεται περνώντας από 

την ατµόσφαιρα φτάνει σε εµάς µε τη µορφή UVA και UVB ακτινοβολίας. 
Η ακτινοβολία στην οποία εκτίθεται κάθε ένας από εµάς αθροίζεται µε την πάροδο 

των ετών. Περισσότεροι από 50.000 Ευρωπαίοι και 500  Έλληνες κάθε χρόνο 
ανακαλύπτουν ότι µία «αθώα» ελιά στο δέρµα τους έγινε κακόηθες µελάνωµα. 

Για όλα αυτά είναι σηµαντικό στη σχέση µας µε τον ήλιο 
να φερθούµε ΕΞΥΠΝΑ!

Áí Ý÷ù åëéÝò óôï óþµá µïõ, ôé ðñÝðåé íá îÝñù; 
Ôé ðñÝðåé íá êÜíù;

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ: Αν χωρίσεις στη µέση την ελιά σου τότε το 
ένα της µισό διαφέρει από το άλλο µισό της. Είναι ασύµµετρη 
στο σχήµα της.

Α

ΟΡΙΑ: Έχει αλλαγές ως προς το περίγραµµά της το οποίο 
είναι ανώµαλο. 

B

ΧΡΩΜΑ: Η ελιά δεν έχει µόνο ένα χρώµα αλλά περισσότερα 
και διαφορετικά. Πχ σκούρο καστανό και σε µέρη της ανοιχτό 
καστανό.  

C

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ελέγχουµε ελιές µεγαλύτερες από την γόµα 
ενός µολυβιού (µεγαλύτερες από 6 χιλιοστά).

D

ΕΞΕΛΙΞΗ: Ελέγχουµε κάθε ελιά που αλλάζει είτε στο µέγε-
θος, είτε στην υφή, είτε στο χρώµα. Ελέγχουµε επίσης ελιές 
που αιµορραγούν, έχουν κνησµό ή δεν επουλώνονται.

E

Με την ευγενική χορηγία των αντιηλιακών  HAMILTON
(Australian Technology Sun Protection) της H&B PHARM – Hellas.



Ôé åßíáé ï êáñêßíïò ôïõ äÝñµáôïò;
Ο καρκίνος του δέρµατος είναι η αλλαγή κυττάρων του δέρµατος και η µετατροπή 
τους σε καρκινικά κύτταρα.  Το µελάνωµα είναι µία λιγότερο συχνή αλλά 
περισσότερο επικίνδυνη νεοπλασία του δέρµατος, η οποία αν διαγνωστεί έγκαιρα 
θεραπεύεται πλήρως. Άλλοι τύποι καρκίνων του δέρµατος είναι τα βασικοκυτταρικά 
καρκινώµατα τα οποία είναι τα πιο συχνά αλλά σπάνια κάνουν µεταστάσεις και τα 
ακανθοκυτταρικά καρκινώµατα που µπορεί να δώσουν µεταστάσεις.

ÌÇÍ ÊÁÉÃÅÓÁÉ... Θυµήσου ότι τα ηλιακά εγκαύµατα 
διπλασιάζουν τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του δέρµατος.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÓÅ ÏÐÙÓÄÇÐÏÔÅ… 
Τα παιδιά µέχρι την ηλικία των 14 ετών είναι εξαιρετικά 
σηµαντικό να µην καούν από τον ήλιο.

ÁÐÅÖÅÕÃÅ ÔÇÍ ÇËÉÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÊÁÉ ÔÏ ÔÅ×ÍÇÔÏ
ÌÁÕÑÉÓÌÁ ÌÅ SOLARIUM... Το µόνο που καταφέρνεις 
είναι να βάζεις σε κίνδυνο την υγεία σου και να βοηθάς στη 
γήρανση του δέρµατός σου.

3

×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅ ÁÍÔÇËÉÁÊÏ... Στα σηµεία του δέρµατος 
που είναι εκτεθειµένα, µε υψηλό δείκτη προστασίας κάθε 2 ώρες 

 ακόµα  και  σε  µέρες  µε  συννεφιά  ή  κάτω  από  σκιά . 

ÖÏÑÁ ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÔÉÊÁ ÑÏÕ×Á ÊÁÉ ÌÇÍ ÎÅ×ÍÁÓ ÔÁ
ÃÕÁËÉÁ ÇËÉÏÕ ÊÁÉ ÔÏ ÊÁÐÅËÏ ÓÏÕ...
Άσε που εκτός του ότι σε προστατεύουν σε οµορφαίνουν κιόλας!

ØÁÎÅ ÃÉÁ ÓÊÉÁ… Μην ξεχνάς ότι οι ακτίνες του ηλίου είναι 
δυνατότερες µεταξύ 10πµ και 4µµ. 

ÐÁÑÅ ÅÐÉÐËÅÏÍ ÌÅÔÑÁ ÓÔÏ ×ÉÏÍÉ, ÓÔÇÍ ÐÁÑÁËÉÁ 
ÊÁÉ ÊÏÍÔÁ ÓÔÏ ÍÅÑÏ... Σε αυτά τα µέρη ο ήλιος 
αντανακλάται περισσότερο και βέβαια µην νοµίζεις ότι είσαι 
προστατευµένος όταν είσαι µέσα στο νερό! 

Ìýèïé ãéá ôçí ðñïóôáóßá óôïí ¹ëéï

Ðïéïé êéíäõíåýïõí ðåñéóóüôåñï áðü µåëÜíùµá;

Αυξηµένο κίνδυνο να εµφανίσουν κακόηθες µελάνωµα έχουν:

•
• 

• 

• 
•

 
Όσοι έχουν περισσότερους από 50 σπίλους (ελιές) στο σώµα τους  
Όσοι έχουν δυσπλαστικούς σπίλους (ελιές που θα χαρακτηρίζει ο γιατρός τους 

 ως δυσπλαστικούς σπίλους) 
Όσοι έχουν ανοιχτόχρωµο δέρµα, κοκκινίζουν εύκολά όταν εκτίθενται στον ήλιο, 
έχουν κόκκινα µαλλιά και έχουν φακίδες. 
Όσοι έχουν υποστεί ηλιακά εγκαύµατα και ιδιαίτερα µέχρι την ηλικία των 14 ετών  

 Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτοµο µε ιστορικό κακοήθους µελανώµατος

 

 

Αρχικά κινδυνεύουν όλοι όσοι δεν παίρνουν τα µέτρα προστασίας.

• Οι οµπρέλες παρέχουν επαρκή αντηλιακή προστασία: 
   Οι ακτίνες του ήλιου αντανακλώνται απευθείας στο δέρµα σας. 

ΛΑΘΟΣ. 

• Όταν έχει συννεφιά δεν έχω κίνδυνο: 
   Ακόµα και εάν δεν αισθάνεστε τη ζέστη του ήλιου, οι βλαβερές ακτίνες του 
   διαπερνούν τα σύννεφα και φθάνουν στην επιφάνεια της γης µέσα από τα σύννεφα.

ΛΑΘΟΣ. 

• Αν βάλω αντηλιακό µόλις φτάσω στην παραλία είµαι προστατευµένος: 
   Χρειάζεται συχνή επάλειψη και τουλάχιστον µισή ώρα πριν βγεις στον ήλιο και 
   επανάληψη κάθε  2 ώρες για όσο χρονικό διάστηµα είστε στον ήλιο και στην παραλία.

ΛΑΘΟΣ. 

• Ένα µαυρισµένο δέρµα προσφέρει την καλύτερη προστασία: 
Ακόµα και αν µαυρίζετε εύκολα, το αντηλιακό και τα µέτρα προστασίας σας είναι 

   απαραίτητα. 

ΛΑΘΟΣ. 
   

• Τα προϊόντα για µαύρισµα χωρίς ήλιο προστατεύουν το δέρµα: 
   Τα προϊόντα αυτά δεν παρέχουν καµία προστασία! 

ΛΑΘΟΣ. 

Ðùò öÝñïµáé Ýîõðíá óôç ó÷Ýóç µïõ µå ôïí ¹ëéï;


