
onkologika.

Zdrowo patrzę w przyszłość.
To onkologiczne.

Badaj swoje ciało. Unikaj czynników ryzyka.
Regularnie odwiedzaj lekarza.

Odpowiednia profilaktyka to klucz do zdrowia. Przestrzegając 
kilku prostych zasad, możesz zapobiec chorobie nowotworowej 
lub zwiększyć swoje szanse na pełne wyzdrowienie.

tyle osób zachorowało na nowotwór złośliwy
w 2014 roku na Dolnym Śląsku13 426



Czy wiesz, że...?
Regularne badania cytologiczne pozwalają na wykrycie raka szyjki macicy
w stadium przednowotworowym, które jest całkowicie wyleczalne.

Ryzyko zachorowania na raka płuc u osób, które paliły jedną paczkę papierosów 
dziennie przez około 30 lat wzrasta nawet 60-krotnie u mężczyzn i 20-krotnie
u kobiet.

10-letnie przeżycie w grupie chorych na czerniaka wykrytego na wczesnym 
etapie, gdy jest on ograniczony tylko do skóry, ma grubość do 1 mm
i nie wykazuje cech owrzodzenia, wynosi ponad 95%. 

Dzięki rozpowszechnieniu badań obrazowych piersi, nowotwory piersi
są wykrywane w stadium, które nie daje jeszcze objawów. Szanse na wyleczenie 
są wówczas zdecydowanie wyższe. 

Profilaktyka to klucz do zdrowia.

Zgłoś się do
ginekologa

Wykonaj przesiewowe
badanie cytologiczne

Powtarzaj badanie 
regularnie

Skonsultuj je z Twoim 
lekarzem prowadzącym

    Rak szyjki macicy

Podstawą profilaktyki inwazyjnego raka szyjki macicy jest wykrywanie choroby na etapie 
stanu przednowotworowego, który jest całkowicie wyleczalny.
 

Cytologia to kilkuminutowe badanie,  bezbolesne i bezpłatne dla kobiet w wieku 25-59 lat.

    Rak płuc

Najważniejszym czynnikiem ograniczenia zachorowalności na raka płuc pozostaje 
niepodejmowanie palenia tytoniu lub rezygnacja z nałogu przez osoby palące. 

Warto regularnie odwiedzać lekarza rodzinnego, który w przypadku wskazań zaleci badanie 
RTG klatki piersiowej.



    Rak piersi

Profilaktyka w zakresie raka piersi powinna skupiać się przede wszystkim na regularnym
ich badaniu.

raz w miesiącu, między 6 a 9 dniem cyklu, badaj samodzielnie swoje piersi - sprawdzaj,
czy nie wyczuwasz żadnych zgrubień i guzków

podczas regularnych wizyt u ginekologa zawsze poproś o zbadanie piersi

od 30 roku życia wykonuj USG piersi z częstotliwością zgodną z zaleceniami ginekologa

od 50 roku życia wykonuj mammografię, z częstotliwością co 2 lata 

sprawdź, czy nie jesteś w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania (np. ze względu
na nowotwory piersi w rodzinie)

    Rak skóry – czerniak

Prewencja zachorowania na czerniaka polega przede wszystkim na ochronie
skóry przed szkodliwym promieniowaniem UV.

unikaj długotrwałej ekspozycji na słońcu

używaj kremów z filtrami o wysokim faktorze

w słoneczne dni pamiętaj o nakryciu głowy, noś lekkie ubrania z długim rękawem

unikaj solarium

chroń przed słońcem dzieci, u nich oparzenia słoneczne są szczególnie niebezpieczne

regularnie oglądaj swoje znamiona oraz inne zmiany skórne i w przypadku jakichkolwiek     
zmian (powiększenia, nieregularnych granic, zmiany barwy) zgłoś się do dermatologa

jeśli masz szczególnie jasną karnację, z licznymi znamionami, wykonuj regularne badania   
dermatoskopem u dermatologa



Gdzie mogę się zgłosić?

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, nr telefonu: 71 36 89 270

Możesz zgłosić się także do lekarza pierwszego kontaktu,
który przyjmuje w przychodni zdrowia w Twoim mieście.

@onkologika f

@DolnoslaskieCentrumOnkologii2015 f

@onkologika i

Dowiedz się więcej także na:


