Szanowni Państwo Rodzice
Choroby cywilizacyjne dotyczą zarówno krajów Trzeciego Świata jak i krajów wysoko
rozwiniętych. We współczesnym świecie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleb powodują wzrost
zachorowań na nowotwory. Nieracjonalne odżywianie się, stresujący tryb życia oraz brak ruchu są
przyczynami chorób układu krążenia. W krajach Trzeciego Świata głównym zagrożeniem są infekcje
zakaźne. Ich powodem są nie tylko głód i niedożywienie, ale również brak higieny oraz słabo
rozwinięta służba zdrowia. W krajach wysoko rozwiniętych nowym problemem są zaburzenia
zdrowia psychicznego. Szybkie tempo życia i lęk przed utratą pracy są przyczyną silnych stresów
oraz nerwic.
Czerniak to nowotwór złośliwy skóry, charakteryzujący się niezwykle dynamicznym
wzrostem. Czerniaki najczęściej występują na nogach, z przodu i z tyłu, oraz na plecach i karku.
Czerniak może pojawić się na skórze głowy, między włosami. Może też rozwinąć się w miejscach,
które w niewielkim stopniu są narażone na kontakt z promieniami UV – nawet na pośladkach czy
wargach sromowych. Czerniak może być nowym znamieniem na skórze, ale też może powstać z już
istniejącego zdrowego znamienia pod wpływem słońca lub światła UV stosowanych w solariach.
Czerniak charakteryzuje się agresywnym wzrostem oraz wczesnymi i licznymi przerzutami,
które są trudne w leczeniu farmakologicznym. Tymczasem, usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie
jest jeszcze zaawansowana, a działanie lekarzy ogranicza się właściwie do wycięcia znamienia,
pozwala na wyleczenie prawie 100% chorych. Dlatego tak ważne jest jego szybkie i prawidłowe
rozpoznanie.
Zwykły pieprzyk może zmienić się w czerniaka w ciągu kilku miesięcy, kolejne kilka miesięcy
to jego rozwój w głąb skóry. Warto wiedzieć, że nie tylko rozmiar czerniaka, który widzimy na skórze
jest istotny. Bardzo ważne jest, czy czerniak urósł w głąb skóry, przebił się przez naskórek i skórę
właściwą (która ma ok 1 mm) i dotarł do naczyń krwionośnych i limfatycznych. Naczyniami komórki
nowotworowe docierają najpierw do węzłów chłonnych, które są najbliżej miejsca gdzie pojawił się
czerniak. Węzły chłonne przez jakiś czas zatrzymują wewnątrz siebie komórki nowotworowe, ale po
kolejnych kilku miesiącach ta bariera może być złamana i komórki nowotworowe przedostają się do
całego organizmu. Agresywność czerniaka polega na tym, iż kiedy komórki czerniaka przedostaną się
do organizmu, krwioobiegu, bardzo szybko zajmują kolejne organy, w tym wątrobę, płuca, czy mózg.
Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmików informacyjno-edukacyjnych pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1eDjd43t0_bAjXpddoZM5zhHdQCzehEL9?usp=sharing
Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe „Onkoma” przy Klinice Gastroenterologii
Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we
współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
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