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ULTRAVJOLLCË INFRAKUQI DUKSHËM

gjatësia e valës (nm)700400315280100

Mbroni lëkurën nga rrezet e dëmshme ultravjollcë të diellit kur jeni duke punuar. Ndiqni pesë hapa të 
thjeshtë për të shijuar  motin e mirë pa rrezikuar shëndetin.

QËNDRONI TË SIGURT NË DIELL

3 FUTUNI NË 
HIJE
Shmangiuni diellit sa të jetë e 
mundur gjatë periudhave kur 
rrezet ultravjollcë jane më të 
fuqishme (10:00-13:00) dhe mos 
harroni të qëndroni në hije gjatë 
pushimeve

4 PËRDORNI KREM 
PËR MBROJTJE 
NGA DIELLI
Përdorni krem mbrojtës nga dielli 
me SPF 30 ose më të lartë, në çdo 
pjesë lëkure të ekspozuar ndaj diellit 
- aplikojeni gjysmë ore para se të 
dilni jashtë, vendoseni në shtresë të 
trashë dhe riaplikojeni shpesh

5 KONTROLLONI 
SHENJAT
Njoftoni sa më shpejt të jetë 
e mundur mjekun tuaj, kur 
konstatoni ndryshime të 
nishaneve  (madhësi, formë, 
ngjyrë, kruajtje, gjakderdhje) ose 
ndonjë ndryshim tjetër në lëkurën 
tuaj - mos neglizhoni, trajtimi i 
hershëm është i rëndësishëm. 
Hidhini një sy udhëzuesit të 
thjeshtë të kontrollit të lëkurës, në 
anën tjetër të kartës

1 MBULOHUNI
Vishni rroba të gjata dhe të 
lirshme për të shmangur diellin 
nga lëkura juaj

2 MBRONI 
KOKËN
Mos harroni kokën, fytyrën, 
veshët dhe qafën - vini një 
kapelë, mundësisht me strehë 
të gjerë dhe syze dielli me 
mbrojtje UV. Nëse zakonisht 
mbani  kapele, përdorni një të 
lehtë të stilit veror. Nëse mbani 
syze mbrojtëse, sigurohuni që 
të kenë filtër mbrojtës UV

Forca e rrezeve te diellit nuk 
lidhet me temperaturën - 
kontrolloni treguesin UV. 
Treguesin mund ta gjeni në 
shumë aplikacione dhe faqe 
interneti për parashikimin e 
motit

Mund të qëndroni  
jashtë pa problem

Kujdesuni gjatë orëve të mesditës 
dhe mos shpenzoni shumë kohë 

të pambrojtur në diell

Futuni në hije gjatë orëve të  
mesditës, përdorni veshje dhe 

krem kundër diellit

Qëndroni në hije, nga ora  
10:00 deri në orën 15:00.  

Mbulimi dhe mbrojtja nga dielli 
janë të domosdoshme

Shmangni plotësisht 
qëndrimin jashtë 

në orët e mesditës. 
Mbulimi dhe  
mbrojtja nga 

dielli janë të domos-
doshme

MOS HARRONI
Pini shumë ujë 

gjatë ditëve 
të nxehta, për 
të shmangur 
dehidratimin

check it out

cover up
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Të punojmë së bashku për të mposhtur kancerin e 
shkaktuar në punë
Instituti i Sigurisë dhe i Shëndetit në Punë është duke bërë 
fushatë për të ndaluar mijëra vdekje të parakohshme nga 
kanceri i shkaktuar në punë – mund të mësoni më shumë 
në faqen
www.notimetolose.org.uk/balkans

I I
LËKURË E BARDHË

Karakteristike
Lëkurë e hapur, me flokë të çelët, sy 
blu ose kafe. Disa kanë flokë të errët, 
por ende kanë një lëkurë të hapur. 
Zakonisht digjet, por mund të marrë 
pak ngjyrë gradualisht.

Mbrojtja nga dielli
Është në rrezik shumë 
të lartë për zhvillimin 
e kancerit të lëkurës. 
Nevojitet mbrojte e 
lëkurës, mundësisht 
me veshje.

I
E bardhë si fildish

Karakteristike
Lëkura e zbehtë, e lehtë ose e kuqe, 
e prirur për quka nga dielli, digjet 
shumë lehtë dhe rrallë nxihet.

Mbrojtja nga dielli
Është në rrezik shumë 
të lartë për zhvillimin 
e kancerit të lëkurës. 
Nevojitet mbrojte e 
lëkurës, mundësisht 
me veshje.

I I I
KAFE E LEHTË

Karakteristike
Lëkurë ngjyrë ulliri e lehtë me flokë të 
errët dhe sy kafe ose të gjelbër. Digjet 
nga ekspozimi i gjatë në diell, por në 
përgjithësi nxihet lehtësisht

Mbrojtja nga dielli
Duhet të mbrohen 
nga dielli shumë i 
fortë

I V
LËKURË EZMERE

Karakteristike
Sy kafe dhe flokë te errëta. Digjet me 
ekspozime shumë të gjata në diell, 
por gjithmonë nxihet lehtësisht

Mbrojtja nga dielli
Duhet të mbrohen nga 
dielli shumë i fortë

v
KAFE E ERRËT

Karakteristike
Lëkura natyrale kafe, sy kafe dhe flokë 
të errët. Digjet vetëm me ekspozim të 
tepruar ndaj diellit. Lëkura errësohet 
më tej shumë lehtë

Mbrojtja nga dielli
Duhet të mbrohen kur 
ekspozohen në diell 
për një kohë të gjatë

VI
KAFE SHUME E ERRËT

Karakteristike
Lëkura e zezë me sy kafe të errët 
dhe flokë të zeza. Digjet vetëm me 
ekspozim ekstrem ndaj diellit. Lëkura 
errësohet më tej shumë lehtë.

Mbrojtja nga dielli
Duhet të mbrohen kur 
ekspozohen në diell 
për një kohë shumë 
të gjatë

ASIMETRIA
dy gjysmat e një nishani duken ndryshe

KONTURI
konturet e nishanit janë të paqarta, të 

dhëmbëzuara ose të çrregullta

NGJYRA
ngjyra e nishanit nuk është e njëtrajtshme, me 

nuanca të ndryshme

DIAMETRI
nishani është më i gjerë se 6 mm (sa madhësia 

e një gome në krye të lapsit)

Kontrolli i shenjave të kancerit të lëkurës është aq i lehtë sa A, B, C (dhe 
D). Vini re se si duket normalisht lëkura juaj - në këtë mënyrë, mund të 
dalloni ndryshime që mund të jenë shenja të kancerit të lëkurës.

NJIHNI LËKURËN TUAJ

- Gjetët një nishan të ri?
- Konstatoni ndryshim në madhësinë, formën 

ose ngjyrën e një nishani ekzistues ose njolle në 
lëkurë?

- Vini re një ënjtje ose plagë që nuk shërohet?
- Keni një nishan apo puçërr që dhemb apo 

kruhet?
- Keni një plagë që rritet, rrjedh gjak apo zë kore 

por nuk mbyllet?

Mos harroni të kontrolloni qafën, si edhe kurrizin, 
sidomos nëse janë ekspozuar ndaj diellit - 
veçanërisht meshkujt, aty ndodh zakonisht 
melanoma. Përdorni një pasqyrë ose kërkojini dikujt 
tjetër t'ju ndihmojë të kontrolloheni.

Kontrollojini të gjitha problemet e lëkurës te mjeku 
i përgjithshëm. Mund të mos jetë diçka për t'u 
shqetësuar, por nëse rezulton problematike, trajtimi 
i hershëm mund të ndalojë përkeqësimin - madje 
edhe t'ju shpëtojë jetën.

Shikoni udhëzuesin e "Cancer Research UK" për të 
zbuluar shenjat e kancerit të lëkurës në faqen
sunsmart.org.uk/UV-the-sun-and- 
skin-cancer/spotting-skin-cancer-early
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