
Ak máte akékoľvek obavy v súvislosti s 
rakovinou, zavolajte na bezplatnú telefónnu 
linku zdravotných sestier Severného Írska 
so Zameraním na rakovinu

0800 783 3339
Pondelok až piatok od 9.00 do 13.00 hod.
Hovory z pevnej linky sú bezplatné 
nurseline@cancerfocusni.org

Nadácia Cancer Focus Severné Írsko 
(Cancer Focus Northern Ireland)
40-44 Eglantine Avenue 
Belfast BT9 6DX 

Tel:  028 9066 3281
Email: info@cancerfocusni.org
www.cancerfocusni.org

Číslo charity: NIC 101307

Chráňte svoju pokožku
 
• Oba typy rakoviny kože sú silne spojené s 

nadmerným vystavením UV žiareniu 

• UV žiarenie zo slnka môže poškodiť vašu 
pokožku aj cez mraky, okná a dokonca aj 
vtedy, keď vonku nie je teplo. Od apríla do 
septembra môže byť úroveň UV žiarenia v 
Severnom Írsku dostatočne vysoká na to, 
aby spôsobila poškodenie pokožky

• Prípady spálenia pokožky, najmä v detstve, 
zvyšujú vaše riziko

• Nikdy si nechajte spáliť pokožku 

• Nepoužívajte soláriá

• Ľudia, ktorí sa ľahko spália alebo počas 
práce, športu alebo koníčkov trávia veľa 
času vonku, sú vystavení väčšiemu riziku, a 
preto musia byť obzvlášť opatrní

Ďalšie informácie nájdete na adrese:

www.careinthesun.org

NOSTE KLOBÚK  
SO ŠIROKOU OBRUBOU

POUŽÍVAJTE OCHRANU PROTI 
SLNKU S MINIMÁLNYM 

OCHRANNÝM FAKTOROM SPF 
15 A UVA 4 HVIEZDY

MEDZI 11:00 A 15:00 HOD
OSTAŇTE V TIENI

CHRÁŇTE SA 
OBLEČENÍM 

NOSTE SLNEČNÉ 
OKULIARE SO 100% UV 

OCHRANOU

Rakovina kože 
všetko, čo potrebujete vedieť

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street
Belfast BT2 8BS

Tel: 0300 555 0114 (miestna sadzba)
www.publichealth.hscni.net 

SLOVAK



Rakovina kože: 
všetko, čo potrebujete vedieť
Ak si všimnete čokoľvek nové na vašej koži 
alebo zmenu znamienka či škvrny, môže vám to 
napomôcť k záchrane života.

Rakovina kože je v Severnom Írsku veľmi častá 
(viac ako 30% zo všetkých typov rakoviny) a je 
zvyčajne spôsobená vystavením ultrafialovému 
(UV) žiareniu zo slnka alebo solárií.

Rakovina kože sa môže rozdeliť na dva typy: 
melanómová a nemelanómová forma rakoviny 
kože.

Melanóm sa môže vyvinúť v existujúcom 
znamienku alebo sa môže objaviť ako nové 
znamienko. Toto je najmenej bežná forma 
rakoviny kože, ale aj najnebezpečnejšia, pretože 
sa môže rozšíriť do iných častí tela. 

Ak zistíte nejaké zmeny vo veľkosti, tvare 
alebo farbe dlhoročného znamienka, alebo ak 
spozorujete nové modré, hnedé alebo čierne 
znamienko, váš lekár by vám ho mal čo najskôr 
skontrolovať. Akékoľvek nové svrbenie, bolesť 
alebo kornatenie znamienka by sa tiež mali 
skontrolovať.

ABCDEABECEDA Kontroly 
znamienka
Je dôležité všímať si akékoľvek zmeny  
na vašej pokožke. Na toto treba dávať pozor:

 

SKORÉ PRÍZNAKY NEMELANÓMOVEJ FORMY RAKOVINY KOŽE

Rakovina kože môže zabíjať, ale ak sú 
zistené včas, väčšinu druhov rakoviny kože 
možno úspešne liečiť. 

NORMÁLNE ZNAMIENKA

MELANÓMY

NEMELANÓMOVÁ FORMA RAKOVINY KOŽE

Pravidelne si kontrolujte 
pokožku
Pravidelne si kontrolujte pokožku na celom 
tele (ideálne raz za mesiac):

• Použite zrkadlá alebo požiadajte blízku 
osobu, aby prezreli váš chrbát, zadné časti 
nôh a všetky oblasti, ktoré si len ťažko 
prezriete sami

• Nezabudnite skontrolovať chodidlá nôh, 
priestor medzi prstami, pokožku hlavy, krku a 
nechty

• Hľadajte všetko, čo je zapálené, rastúce, 
krvácajúce, čo vytvára chrasty, červené okolo 
okrajov, zvlášť svrbiace alebo bolestivé, alebo 
čo sa mení akýmkoľvek spôsobom

• Vyhľadajte radu vášho všeobecného 
lekára, ak  si všimnete zmeny znamienok, 
nové znamienka alebo abnormálne zmeny 
kože

Nemelanómová forma rakoviny kože sa zvyčajne 
objavuje postupne a môže sa prejavovať rôznymi 
spôsobmi,  
napríklad:
• Pretrvávajúca drsná šupinatá škvrna na koži, ktorá 

môže byť plochá alebo vyvýšená 
• Hrčka alebo vred, ktorý môže byť červený,  

ružový alebo vo farbe pokožky 
• Hrčka alebo opuch, ktoré vykazujú niektorú z 

nasledujúcich vlastností, by mali byť čo najskôr 
vyšetrené vaším všeobecným lekárom: rýchlo sa 
zväčšuje, bolestivá alebo krváca.

Ak ste si všimli niektorú z týchto zmien, obráťte 
sa na svojho všeobecného lekára. Tieto rakoviny 
kože sa môžu vyskytovať kdekoľvek na tele, ale 
často sa objavia na oblastiach kože, ktoré sú najviac 
vystavené slnečnému žiareniu, napríklad na hlave, 
krku a ušiach.

Asymetria  
Tvar jednej polovice sa líši od 
druhej

Ohraničenie  
Nepravidelné rozmazanie 
okrajov alebo kostrbaté okraje

Farba
Dve alebo viac farieb: 
rôzne odtiene hnedej alebo 
prítomnosť čiernej, červenej 
alebo modrej spolu s normálnou 
farbou znamienka

Priemer
Akákoľvek zmena veľkosti

Odborník
Ak máte akéhokoľvek 
pochybnosti, nechajte si 
znamienko skontrolovať vaším 
všeobecným lekárom


