
УВ ИНДЕКС

Заштитете ја кожата од штетното сончево ултравиолетово зрачење додека работите. Следете ги петте 
едноставни чекори како би биле сигурни дека ќе уживате во времето без да си го загрозите здравјето.

ЗАШТИТЕТЕ СЕ ОД СОНЦЕТО

3 ПОБАРАЈТЕ 
СЕНКА

Избегнувајте сонце кога е тоа можно 
во периодот на најјакото УВ зрачење 
(11-17 часот), и не заборавајте да 
користите сенка за време на пауза.

4 KOРИСТЕТЕ 
КРЕМИ ЗА 
СОНЧАЊЕ 

Користете крема за сончање со зашти-
тен фактор 30 или повеќе. Нанесете ја 
кремата половина час пред изложу-
вање и нанесете доволно и рамномер-
но неколку пати во текот на денот.

5 ЧУВАЈТЕ 
ЈА ВАШАТА 
КОЖА 

Пријавете ги кај вашиот доктор 
евентуалните промени на младежите 
(големина, форма, боја, чешање или 
крварење) или било какви други 
промени на кожата веднаш штом ќе ги 
забележите. Благовременото лечење е 
многу важно. Погледнете ги нашите ед-
ноставни совети за контрола на кожата 
од другата страна на картичката.

1 ПОКРИЈТЕ СЕ
Носете долга, комотна облека за да 
го избегнете директното сончево 
влијание врз вашата кожа.

2 ЗАШТИТЕТЕ 
ЈА ГЛАВАТА

Не заборавајте ги главата, лицето, 
ушите и вратот – носете капа по 
можност со широк обод и очила за 
сонце со УВ заштита. Доколку носите 
заштитна капа користете ги тие кои 
имаат заштита за вратот (т.н. леги-
онарска капа со платно кое го штити 
вратот). Доколку носите заштитни 
очила користете ги тие што имаат УВ 
филтер. 

Силата на сончевите зраци 
не е поврзана со темпе-
ратурата - проверете го 
УВ индексот. Ќе го најдете 
индексот на многу  аплика-
ции за временска прогноза и 
веб-страници.

ЗАПОМНЕТЕ
Косумирајте големи 
количества на вода 
во топлите денови 

за да избегнете 
дехидрација.

НИСКО
(1,2)

Можеш безбедно да  
престојуваш надвор

УМЕРЕНО
(3,4,5)

Бидете внимателни во текот на 
пладневните часови и не престоју-

вајте премногу време на сонце 
незаштитени

ВИСОКО
(6,7)

Побарајте сенка за време 
на пладневните часови, по-
кријте се и носете заштита

МНОГУ ВИСОКО
(8,9,10)

Минувајте го времето меѓу 10 и 15 часот 
во сенка. Засолнувањето и заштитата од 

сонцето се од суштинско значење

ЕКСТРЕМНО
(11+)

Избегнувајте да 
бидете надвор 

во пладневните 
часови. Засолну-
вањето и зашти-
тата од сонцето 
се од суштинско 

значење
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Да работиме заедно да го победиме канцерот предизвикан на 
работното место кампања на Институтот за заштита и здравје 
при работа (IOSH) за спречување на илјадници предвермени 
смртни исходи предизвикани од работното место – повеќе на   
www.notimetolose.org.uk/balkans 

Карактеристики
Бледа кожа, најверојатно има светла коса, 
сини или кафени очи. Некои имаат темна 
коса, но сепак имаат бледа кожа. Обично 
гори, но постепено може да 
потемнува.
Заштита од сонце
Со најголем ризик за 
развивање на карцином на 
кожа. Потребна е заштита на 
кожата, препорачливо со 
облека.

Карактеристики
Светло маслинова кожа со темна коса и 
кафени или зелени очи. Изгореници при 
долга изложеност на сонце, но генерално 
многу лесно добива темен 
тен.

Заштита од сонце
Потребно е да се 
заштити при јако 
сонце.

Карактеристики
Кафени очи и темна коса. Изгореници 
при долга експозиција на сонце, лесно 
потемнува.

Заштита од сонце
Потребно е да се заштити 
при јако сонце.

Карактеристики
Природно кафена кожа, кафени очи и тем-
на коса. Изгореници при долга експозиција 
на сонце. Лесно потемнува.

Заштита од сонце
Потребно е да се заштити 
при подолго престоју-
вање надвор на јако 
сонце

Карактеристики
Темна црна кожа црни очи и црна коса. 
Изгореници при екстремна експозиција 
на сонце.
Кожата многу лесно потемну-
ва понатаму.

Заштита од сонце
Потребно е да се 
заштити при подолго 
престојување над-
вор на јако сонце. 

AСИМЕТРИЈА 
Едната половина од младежот изгледа 

различно

ГРАНИЦА
Краевите на младежот се нејасни, 

назабени или нерамномерни

БОЈА
Бојата на младежот е неизедначена  

со повеќе нијанси

ПРЕЧНИК
Младежот е поголем од 6 милиметри во 

пречник (големина на гумичката за бришење 
на крајот од моливот) 

Проверката на знаците од канцер на кожата е едноставна како А, Б, 
В,  (и Г). Доколку знаете како нормално изгледа вашата кожа, тогаш 
лесно ќе ги препознаете промените кои би можеле да бидат знаци 
на канцер.

ЗАПОЗНАЈТЕ ЈА ВАШАТА КОЖА

 ■ Забележавте нов младеж? 
 ■ Забележавте промени во големината, 

формата или бојата на постоечките мла-
дежи или дамки на кожата? 

 ■ Забележавте нов израсток или рана која 
не заздравува? 

 ■ Забележавте дамка, младеж или рана која 
боли или чеша? 

 ■ Приметивте младеж или израсток кој 
крвари, краста или кора?

Не заборавајте да ги проверите вратот и 
грбот, доколу сте биле изложени на сончевите 
зраци – кај мажите тоа се места каде мелано-
мот најчесто се јавува. Користете огледало 
или побарајте од некого да ве провери. 

Било каков проблем или промена на кожата 
пријавете ги кај вашиот матичен лекар. Може 
да не е ништо сериозно, но доколку нешто не 
е во ред, раната дијагноза и третман може да 
го спречат натамошното влошување, а дури 
да ви го спасат животот. 

Погледнете го Водичот за истражување на 
ракот во Обединетото Кралство за откривање 
на знаците на рак на кожата sunsmart.org.uk/UV-
the-sun-andskin-cancer/spotting-skin-cancer-early

II
БЕЖ - Бледа песочна  

жолтеникаво-кафена боја

III
Светло кафена

IV
Средно кафена

V
Темно кафен

VI
Многу темно кафен тен

I
Бела – слонова коска

Карактеристики 
Бледа кожа, светла или црвена коса, 
склона кон дамки. Многу лесно добива 
изгореници  и ретко добива темен тен.
Заштита од сонце
Со најголем ризик за 
развивање на карцином 
на кожа.
Потребна е заштита на 
кожата, препорачливо со 
облека. 
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