
TAVO ODA –
NEPAKEICIAMA

Odos vėžys – dažniausia vėžio forma. 
Kaip atpažinti ir apsisaugoti nuo odos 
vėžio skaitykite www.euromelanoma.org
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Rėmėjai

Kam gresia 
odos vėžys?
Odos vėžiu gali susirgti bet kas, 
bet kokiame amžiuje. Dažniausiai odos vėžys 
vystosi vyresniems nei 50 metų žmonėms, 
kurie ilgą laiką buvo veikiami saulės spindulių. 

Žmonės, turintys didesnę odos vėžio riziką:
• Šviesios odos arba greitai nudegantys saulėje

• Tie, kurie vaikystėje buvo stipriai nudegę saulėje

• Daug laiko praleidžiantys saulėje 
(pvz.: darbe arba laisvalaikiu)

• Veikiami trumpais periodais, 
bet intensyvios saulės (pvz.: atostogų metu)

• Reguliariai besilankantys soliariume

• Turintys daugiau nei 50 apgamų

• Šeimoje yra/buvo sergančiųjų 
odos vėžiu ar melanoma

• Vyresni nei 50 metų amžiaus

• Buvo atlikta organų transplantacija

Yra kelios paprastos taisyklės 
apsaugančios Jus ir Jūsų artimuosiuos 
nuo odos vėžio. Žinodami visus 
požymius ir vykdydami savistabą,
laiku pastebėsite įtartiną odos darinį. 

Ankstyvoje stadijoje diagnozuojamas 
odos vėžys yra išgydomas.

Auksinės taisyklės:
• Neignoruokite tikėdamiesi, 

kad tai praeis savaime

•       Nelaukite kol odos darinys išdidės
ir nesigydykite patys

 

• Nemanykite, kad tai kažkas nerimto

Negalvokite, kad odos darinius nėra 
svarbu gydyti

• 

• Niekada nebijokite apsilankyti pas 
savo gydytoją dermatologą

Ankstyvoje stadijoje diagnozuotas odos vėžys 
yra išgydomas. Jei pastebėjote įtartiną 
odos darinį, nedelsiant kreipkitės 
į gydytoją dermatologą. 

Detalesnės informacijos apie odos vėžį, 
jo diagnostiką ir prevenciją, 
ieškokite www.euromelanoma.org

Įpraskite tikrinti savo odą vieną kartą 
per mėnesį. Stebėkite, ar nėra pasikeitusių 
ar įtartinai atrodančių dėmių ar darinių.
Turėtumėte atidžiai apžiūrėti viso kūno odą, 
ypač saulės veikiamas vietas. Rekomenduojama 
apsižiūrėti prieš didelį veidrodį, kartu naudoti mažą 
veidrodėlį sunkiai matomoms vietoms apžiūrėti.

1 Apžiūrėkite veidą, ypač nosį, 
lūpas, burną, ausis ir užausius.

2
Pasitikrinkite galvos odą, 
naudodami šukas praskleiskite 
dalimis plaukus. Vyrams kruopščiai 
patikrinkite nuplikusį viršugalvį.

3
Apžiūrėkite rankas iš  abiejų  
pusių ir tarpupirščius.

4

Toliau sutelkite dėmesj į kaklą, 
krūtinę ir viršutinę kūno dalį. 
Moterims patikrinkite tarp 
krūtų ir po jomis.

5
Pakelkite sulenktą alkūnę, 
kad patikrintumėte žastus 
ir pažastis.

6
Pasinaudodami mažu  
veidrodėliu, patikrinkite 
sprando ir nugaros odą

7
Patikrinkite sėdmenis ir kojas. 
Nepamirškite patikrinti padus 
ir kojų tarpupirščius.

Kur ir kaip
ieškoti?

Ką daryti 
toliau? 
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Jei Jūs pastebėjote įtartintą odos darinį, kuo 
greičiau pasitikrinkite jį pas gydytoją dermatologą. 
Kai gydymas skiriamas per vėlai, odos vėžys 
progresuoja, gali deformuoti pažeistas vietas ir netgi 
būti mirtinas.  Nedelskite, kad išvengtumėte blogų 
pasekmių. 

Pagrindinis rėmėjas Partneriai Organizatorius

SAUGOK ODA. 
NUO ZALINGO SAULES

POVEIKIO



Į ką atkreipti dėmesį?
Bazalinių ląstelių karcinoma
Tai dažniausiai pasitaikanti ir 
labiausiai paplitusi odos vėžio forma, 
laimei – mažiausiai pavojinga. 
Bazalinių ląstelių karcinoma gali 
atrodyti kaip iškilęs odos spalvos 
mazgelis blizgiu, perlą primenančiu 
krašteliu, ar žaizdelė, kuri ilgą laiką 
negyja, ar mazgelis, pasidengęs 
šašeliu, kuris iš lėto didėja. Negydoma 
bazinių ląstelių karcinoma gali 
išopėti ir pažeisti gilesnius audinius. 

Plokščialąstelinė karcinoma
Tai antra labiausiai paplitusi odos vėžio 
forma, paprastai atsirandanti tose 
odos vietose, kurios buvo stipriai 
veikiamos saulės, pvz.: veidas, 
viršugalvis. Atrodo kaip suragėjęs 
mazgelis ar plokštelė, kai kuriais 
atvejais gali išopėti ar šlapiuoti. 
Gali išplisti staiga, ypač jei pasireiškia 
lūpų, ausų ar pirštų odoje bei 
imunosupresuotiems žmonėms. 
Chirurginis gydymas būtinas.

Aktininė keratozė
Dažniausiai atsiranda vidutinio 
amžiaus ir vyresniems žmonėms 
dažnai saulės apšviečiamosiose 
vietose, pvz.: veide, kakle, ausų, 
plaštakų ir viršugalvio srityse. 
Pasireiškia kaip raudonai-rusvos 
pleiskanojančios ir šiurkščios 
plokštelės. Tai ikivėžinė būklė, 
10-15 % atvejų gali vystytis į 
plokščialąstelinę karcinomą, 
dėl to jos turi būti gydomos.

Apsauga nuo žalingų 
UV spindulių - 
pagrindinis odos 
navikinių susirgimų 
prevencijos metodas
Jums skirta tik viena oda. Tai Jūsų vertingiausias 
apdaras, todėl rūpinkitės juo. Prisiminkite, kad 
UV spinduliai yra visur, ne tik paplūdimyje, todėl 
saulės spinduliai gali būti žalingi ne tik tomis 
dienomis, kai už lango šviečia saulė.

Kaip apsisaugoti nuo 
žalingų saulės spindulių?
Venkite tiesioginių saulės spindulių
Ieškokite pavėsio ir nebūkite saulėje vidudienį.

Dėvėkite rūbus, apsaugančius odą nuo saulės 
Rinkitės tamsių spalvų, ilgomis rankovėmis 
drabužius, plačiabryles skrybėles bei akinius 
nuo saulės. Vaikams rekomenduojama 
dėvėti drabužius papildomai turinčius 
apsaugą nuo UV spindulių.

 

Naudokite kremą nuo saulės
Patikrinkite, ar naudojamos priemonės apsaugo 
tiek nuo UVA, tiek nuo UVB spindulių. Prisiminkite, 
kad apsauginių kremų veiksmingumas 
atsiranda apie pusę valandos po kremo 
panaudojimo ir trunka iki dviejų – trijų valandų.

Vaikai yra didžiausia rizikos grupė odos 
pažeidimams, kurie atsiranda dėl ilgalaikio 
ir stipraus saulės poveikio. Buvimas lauke 
vaikams yra svarbus, tačiau niekada 
negalima leisti vaikui nudegti saulėje. 

Melanomos požymiai
Melanoma yra ypač pavojinga, susipažinkite 
su jos simptomais.

A
Ar dėmė 
asimetriška?

B

Ar dėmė 
nelygiais 
kraštais?

C

Ar dėmė 
kelių 
atspalvių?

D

Ar diametras 
didesnis 
negu 6mm?

E

   Ar dėmė 
didėja, 
keičiasi?
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4 pagrindinės odos 

navikinės ligos
Melanoma

Stebėkite dėmes odoje, kurios:

• Keičia dydį, spalvą ir/ar formą

• Atrodo kitaip nei kitos 
(„bjauriojo ančiuko“ požymis)

• Yra nelygių kraštų

• Šiurkščios ar pleiskanojančios 

(kartais pažeidimai yra greičiau pastebimi 
čiuopiant, nei žiūrint)

• Yra kelių atspalvių

• Niežti

• Kraujuoja ar šlapiuoja

• Turi perlamutrinį atspalvį

• Atrodo kaip žaizdos, bet negyja

Jeigu matote du ar daugiau įtartinų 
požymių, neatidėliokite. Skubiai 
apsilankykite pas gydytoją.

Rečiausiai pasitaikantis odos vėžys, 
tačiau pavojingiausias. Gali atsirasti 
bet kokiame amžiuje, skirtingai nei kiti 
odos navikai, kurie vystosi vyresniame 
amžiuje. Atsiranda kaip dėmė, kuri 
bėgant laikui tampa tamsiai pigmen
tuota, netaisyklingais kraštais ir 
skirtingų spalvų ar kaip staigiai augan
tis rausvas ar raudonas mazgelis. Ji 
gali išplisti į vidaus organus, reikalingas 
neatidėliotinas gydymas.

Gerybinis Piktybinis

Gerybinis Piktybinis

Gerybinis Piktybinis

Gerybinis Piktybinis

Prieš Po

Melanomos ABCDE požymiai, kurie
leis ją nustatyti anksti:


