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Napozás anyajegyekkel
Rendkívül fontos a védekezés, így megelőzhetjük a bajt
• Mielőtt megkez-
dődik a vakáció, a
szabadságolások és
strandolások időszaka,
jó tudnunk, hogy fon-
tos a napvédelem, de
fontos az anyajegyeink
vizsgálata is. Jelenleg
egy országos kampány
keretében ingyen lehet
ellenőriztetni anyaje-
gyeinket, kiszűrve az
esetleges elváltozáso-
kat. Egy bőrgyógyász-
tól megtudtuk, hogyan
vizsgálhatjuk meg ott-
hon anyajegyeinket, és
mit is fed tulajdonkép-
pen a melanoma szó.

SI MON V I R ÁG

E gy kozmetikai termékeket 
forgalmazó cég indította pár 
éve azt a kampányt, melynek 

keretében a nagyobb városokban, 
de nem csak, a bőrgyógyászok in-
gyenesen megvizsgálják a hozzájuk 
fordulókat. Az idei kampány múlt 
héten kezdődött, és július 15-éig tart. 
A részletekről a www.protectiasola-
ra.ro honlapon lehet olvasni.

Hol lehet jelentkezni?

Maros megyében Dicsőszentmárton-
ban, Szászrégenben és Marosvásár-

helyen tizenegy magán, illetve állami 
bőrgyógyászati rendelőben fogadják 
az érdeklődőket. A központosított 
telefonszám, ahol jelentkezni lehet, 
0212-723226, de a honlapon külön-kü-
lön is meg van adva az egyes bőrgyó-
gyászati rendelők telefonszáma és az 
orvos neve, aki fogadja a betegeket. 
Hargita megyében Székelyudvarhe-
lyen a városi kórházban fogadja az ér-
deklődőket két orvosnő, illetve Csík-
szeredában a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház hat bőrgyógyásza. 
Utóbbiakhoz be lehet jelentkezni a 
0372-748259-es telefonszámon.

A vizsgálatokban Mihály Gyö-
ngyvér csíkszeredai bőrgyógyász is 
részt vesz. Mint a Székelyhonnak el-
mondta, fontosnak tartja az anyaje-
gyek rendszeres ellenőrzését, hiszen 
csak így lehet időben felfedezni az 

esetleges rosszindulatú elváltozáso-
kat a meglévő anyajegyek esetében. 
„Először is feltérképezzük az egyén 
festékes anyajegyeit, majd a derma-
toszkópnak nevezett nagyítóval meg-
vizsgáljuk a gyanús anyajegyeket, 
illetve ha van lehetőségünk rá, rögzít-
jük is azokat (ez a digitális videoder-
matoszkópiával lehetséges) a bizton-
ságos követés érdekében.”

A szakember kihangsúlyozta, 
hogy magunk is ellenőrizhetjük időn-
ként anyajegyeinket. Ehhez jó alap az 
egyszerű ABCD szabály:  A – aszim-
metria: az anyajegyeknek jó esetben 
kerek vagy ovális formájuk van; B – 
border/határ: nem jó, ha egyenlőtlen 
vagy nem éles a határa; C – color/szín: 
fi gyelnünk kell, ha nem egyenletes, 
többszínű; D – diameter/átmérő: oda 
kell fi gyelni rá, ha 5 mm-nél nagyobb. 

Ha ezek alapján gyanússá válik vala-
melyik, ajánlott azonnal szakorvos-
hoz fordulni.

Hasznos tudnivalók 
a melanomáról

Megkértük a bőrgyógyászt, hogy 
mondjon pár szót a   melanomákról. 
Megtudtuk: a melanoma a festékes 
sejtekből/melanocitákból származó 
rosszindulatú daganat, amely meg-
jelenhet már meglévő anyajegyein-
ken – a melanomáknak csak 30–40 
százaléka képződik ilyen úton – vagy 
úgymond az ép bőrön, és kisebb mér-
tékben nyálkahártyákon is. Számos 
tényező befolyásolhatja megjelené-
sét, úgymint a genetikai tényezők, az 

atípusos anyajegyek, az ultraviola su-
gárzások (UVA és UVB ), a nap okozta 
égések. Nagyon gyorsan ad áttéteket, 
ezért fontos időben felfedezni. 

Mihály Gyöngyvér elmondta, a 
melanomák kialakulását úgy akadá-
lyozhatjuk meg, ha betartjuk a napo-
zás szabályait: 11–16 óra között nem 
tartózkodunk a napon, illetve ezen 
kívül is használunk 30–50 faktoros 
napvédő krémeket, napszaknak, 
bőrtípusnak megfelelően, és olya-
nokat, amelyek védelmet nyújtanak 
mind az UVA-, mind az UVB-suga-
rakkal szemben. Viseljünk kalapot, 
lenge, de védő öltözékeket nyáron, s 
ne  legyünk tartósan és fényvédelem 
nélkül a napsugárzást visszaverő fel-
színeken (víz, homok, hó, jég, beton). 
Fontos az is, hogy amennyiben sok 
atípusos (egyenlőtlen) anyajegyünk 
van,  a családi vagy saját kórtörténet-
ben szerepel melanoma, rosszindula-
tú bőrdaganat, ha változik valamely 
meglévő festékes anyajegyünk, vagy 
teljesen új, gyanús jelenik meg, ha 
vannak velünk született anyajegye-
ink, akkor ezekre fokozottan fi gyel-
jünk oda, rendszeresen kövessük, és 
nézessük meg szakemberekkel is.

Fontos az anyajegyek rendszeres 
ellenőrzése
▴ A K É P I L L U S Z T R ÁC I Ó.
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Egyre több eset van 
világszerte

Világszerte növekvő tendenciát 
mutat a malignus melanoma meg-
jelenése. Az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban évi 4–6 százalékkal nőtt 
a megjelenésük mind a nők, mind 
a férfiak esetében 50 év fölött. A 
legmagasabb előfordulási arány  Iz-
raelben és Ausztráliában van, elérve 
a 40–57 új esetet 100 000 emberre 
évente. Egy 2017-es publikáció 
Romániában hozzávetőlegesen évi 
1121 esetről számolt be.

A Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórházban először végeztek 

gerincstabilizáló műtéteket a kórház 
idegsebész szakorvosai az utóbbi egy 
hónapban. Ilyen beavatkozásokra ed-
dig sem Hargita, sem Kovászna me-
gyében nem volt példa. A beavatkozá-
sokhoz szükséges orvosi anyagokat a 
kórház saját költségén szerezte be.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház könyvtártermében kedden is-
mertették az egészségügyi intézmény 
újabb előrelépését a gerincstabilizáló 
műtét terén. Dr. Solti Norbert, a kór-
ház idegsebész szakorvosa úgy fogal-
mazott, hogy egy régi álmuk valósult 
meg, hiszen az utóbbi hónapban há-
rom olyan műtétet sikerült elvégezni-
ük, amelyre eddig Hargita és Kovászna 
megyében sem volt példa. Az operáci-
ókat kollégája, dr. Hajducsi Örs idegse-
bész szakorvos végezte, ő pedig segéd-

kezett. Nemsokára újabb operációkra 
is sor kerül. Hozzátette, előnyük, hogy 
az egyetemi központokban akár nyolc 
hónapig is várni kell egy ilyen műtétre, 
a csíkszeredai kórházban pedig egye-
lőre nincs várólista.

Nehéz és bonyolult műtét

Dr. Hajducsi Örs idegsebész szakor-
vos a beavatkozás menetét ismertette. 
Mint magyarázta, nehéz és bonyolult 
műtétről van szó, amely a beteg ál-
lapotától függően két és fél, de akár 
öt órába is telhet. Ezt a fajta műtétet 
gerinctöréskor, illetve krónikus csi-
golyacsúszás (spondilolisztézis) ese-
tén végzik el. A beavatkozás során 
csavarokat fúrnak a csigolyatestbe, 
és azokat orvosi titánból készült rúd-
dal kötik össze, így átveszik a ter-
helést a csigolyáktól. A műtét során 

röntgengépet használnak, melynek 
segítségével két irányból, elölről és 
oldalirányból is térbeli képet kapnak 
az érintett gerincrészről. Az elmúlt 
egy hónapban egy Kovászna megyei 
59 éves férfi t műtöttek meg, akinek 
egy baleset folytán megsérült a gerin-
ce, és fennállt a lebénulás veszélye, 
továbbá két Hargita megyei, spondi-
lolisztézisben szenvedő pácienst: egy 

48 éves nőt és egy 72 éves férfi t. Utób-
biak is olyan fájdalommal éltek, hogy 
járni is alig tudtak, ezért volt szükség 
a beavatkozásra. A műtétek jól sike-
rültek, jelentősen hozzájárulva a be-
tegek életminőségének javulásához. 
Mint megtudtuk, a kórház egyelőre 
önerőből szerzi be a szükséges anya-
gokat a beavatkozásokhoz, például 
csak az implantátumok (a csavarok 
és a titánrudak) egy egyszerűbb mű-
tét esetén 500 euróba, azaz több mint 
2300 lejbe kerülnek. A szakorvosok 
abban reménykednek, hogy sikerül 
bekapcsolódni az országos progra-
mokba és központi fi nanszírozást 
szerezni ezekhez az operációkhoz. 
Szükségük van ugyanis orvosi esz-
köztárakra is, amelyeket jelenleg egy 
bukaresti cég biztosít nekik, és ame-
lyeket gyorspostán keresztül kapnak 
meg, amikor szükséges.

Az új műtőblokk kialakítása

Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház menedzsere a me-
gyében premiernek számító gerincsta-
bilizációs műtétek kapcsán elmondta, a 
kórház fejlődésének újabb lépése, hogy 
most már van lehetőség arra, hogy 
helyben el tudják végezni ezeket az 
operációkat. Borboly Csaba, a kórházat 
fenntartó Hargita Megye Tanácsának 
elnöke pedig arról beszélt, hogy már 
többedjére írták ki a közbeszerzést az 
új műtőblokk kialakítására, és június 
18-áig várják a cégek ajánlatait. Reméli, 
hogy ezúttal megvalósulhat a beruhá-
zás, amellyel jelentősen megkönnyíte-
nék a műtőorvosok munkáját. Ugyan-
akkor gratulált a szakorvosoknak, mint 
fogalmazott, hiába volnának a fejlesz-
tések, ha nem lennének elhivatott szak-
emberek. (Barabás Hajnal)

Először végeztek gerincstabilizáló műtéteket

Dr. Hajducsi Örs idegsebész
▴ F OT Ó : G Á B OS A L B I N


