REGULARNE BADANIA

ZWIĘKSZAJĄ

SZANSE NA PRZEŻYCIE
Jedyną pewną diagnozę można usłyszeć pod
podczas badania gruczołu krokowego przez urologa.
Wykonuje się też badania krwi na wysokość stęże
stężenia białka PSA. Wcześniej jednak każdy pan
powinien kontrolować częstość i sposób
oddawania moczu. Wstawanie kilka razy
w nocy do toalety, przerywany strumień czy
krew w moczu to już są niepokojące sygnały,
a bóle kostne mogą wręcz świadczyć o przerzutach.

Organizm to mechanizm
Organizm działa sprawnie i długo nam służy, jeśli należycie o niego dbamy. To znacznie bardziej
skomplikowany i ważniejszy mechanizm niż np. samochód czy komputer. A czy poświęcamy mu dość
uwagi? Jeździmy regularnie na przegląd techniczny swojego auta, a czy z taką samą regularnością
i konsekwencją wykonujemy okresowe badania
lekarskie?
Za nieaktualne badanie techniczne samochodu można dostać mandat, bo jeżdżąc niesprawnym pojazdem zagrażamy nie tylko sobie, ale
także innym uczestnikom ruchu. Za brak badań
lekarskich nie ma mandatów, a przecież ich lekceważenie jest bardziej szkodliwe dla człowieka i dla
całego społeczeństwa, które płaci ogromne kwoty
na leczenie zbyt późno wykrywanych chorób nowotworowych.

Nie tylko badania przesiewowe

Nie ignoruj żadnego sygnału
Jak ważne są badania okresowe przekonała się
boleśnie niejedna pacjentka. Np. Ewa powinna
być osobą szczególnie świadomą zagrożeń, bo
ukończyła medycynę. Nie pracowała w zawodzie lekarza, ale poświęciła się pracy społecznej
na rzecz pacjentów, także tych onkologicznych.
Zignorowała jednak własne badania profilaktyczzłośline, a kiedy zdiagnozowano u niej nowotwór złośli
wy było już za późno na skuteczną terapię.
Wiele chorób nowotworowych ma charakter
cichych zabójców. Rak jajnika rozwija się praktycznie bezobjawowo. Jest wykrywany u ponad
3,5 tys. pacjentek rocznie. Jego przyczyną jest
dziedziczna mutacja w genach BRCA. Świadomość zagrożenia częściej mają młode kobiety,
które wykonują badania genetyczne w tym kierunku, o ile wywiad rodzinny potwierdza ich obawy, że mogły taką skłonność odziedziczyć.
Kobiety w starszym wieku niestety rzadziej
się badają i śmiertelność w wyniku nowotworów
w tej grupie wiekowej jest najwyższa. Dlatego szcze-

gólnie panie po 50. roku życia powinny pamiętać
o regularnych wizytach u ginekologa i o wykonywaniu mammografii. Kobiety w wieku 25-59 powinny regularnie wykonywać cytologię. Wszystkie
panie muszą regularnie samodzielnie kontrolować
zmiadłońmi stan piersi oraz okolic pach. Wszelkie zmia
ny, nieregularności lub nawet niewielkie podskórne zgrubienia wykryte podczas samobadania powinny skłonić do konsultacji ze specjalistą.

Męskie sprawy pod kontrolą
W Polsce raka prostaty wykrywa się u ponad
12 tys. mężczyzn rocznie. Nie każdy nowotwór
gruczołu krokowego ma postać złośliwą z tendencją do przerzutów, ale każdy wymaga obserwacji
i zastosowania leczenia. Im szybciej wykryty, tym
łatwiej uporać się z nim przy pomocy środków
i technik dostępnych we współczesnej medycynie.

Każdy z nas w dowolnym momencie może zostać
zaproszony na badanie w kierunku wczesnej wy
wykrywalności nowotworów. Otrzymanie telefonu
czy listu z informacją o możliwości odbycia takie
takiego badania nie oznacza, że mamy raka. Oznacza
natomiast, że z racji płci, wieku czy chorób współ
współistniejących znaleźliśmy się w grupie ryzyka. Oso
Osoby z takiej grupy są poddawane badaniom prze
przesiewowym. Ich celem jest wykrycie nowotworów
na wczesnym etapie. To najskuteczniejszy spo
sposób walki z tą chorobą, bo nowotwory wykryte
w początkowym stadium choroby, kiedy nie ma
jeszcze żadnych przerzutów leczy się skutecznie
znanymi i dostępnymi metodami. Dlatego zawsze
warto skorzystać z możliwości uczestnictwa w badaniach przesiewowych.
Niemniej jednak każdy, kto czuje się zagrożony, a nie jest w grupie określanej jako grupa
ryzyka, także powinien poddać się badaniom, na
które skieruje go lekarz rodzinny.

Jeśli zadbamy o organizm jak o najlepszy
mechanizm, będzie dobrze działał i długo służył
naszemu zdrowiu.

Kalendarz obowiązkowych badań
profilaktycznych
KOBIETA:
• mammografia (piersi) – raz na 2 lata (kobiety
w wieku 50-69),
• cytologia (szyjka macicy) – raz na 3 lata (kobiety
w wieku 25-59).
MĘŻCZYZNA:
• badanie prostaty per rectum u urologa – raz do
roku po 50. roku życia, a panowie których bliscy chorowali na raka prostaty powinni badać
się już po 40 roku życia
WSZYSCY:
• kolonoskopia – co 10 lat po 50. roku życia;
w miarę potrzeby w wieku 40-49 lat, o ile bliscy
krewni cierpią na raka jelita grubego; a co 2-3
lata wszyscy w wieku 25-49, jeśli w rodzinie występuje dziedziczny rak jelita grubego,
• prześwietlenie klatki piersiowej – po 40. roku
życia raz na 3 lata,
• w przypadku wystąpienia niepokojących zmian
na skórze – wizyta u dermatologa i dermatoskopia.
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