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I.Żyj świadomie.
II.Dbaj o zdrowie i kondycję fizyczną każdego dnia.

III.Aby w pełni cieszyć się życiem, warto przestrzegać trzech 
podstawowych zasad:

1. Badaj się regularnie! Zgłaszaj się na badania profilaktyczne odpowiednie dla 
twojego Wieku i płci. Większość z nich jest zupełnie bezbolesna i bezpłatna. 
Dzięki wczesnemu rozpoznaniu, można wykluczyć lub wykryć choroby w 
najwcześniejszym stadium, gdy są one całkowicie wyleczalne.

2. Zdrowo się odżywiaj! Unikaj nadwagi i otyłości Ogranicz tłuszcze, zwłaszcza 
zwierzęce. Jedz dużo warzyw i owoców. Nadmiar kalorii to dużo wolnych 
rodników, które uszkadzają nasze geny DNA. Dożo tłuszczów to nadwaga i 
wiele innych czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka. To 
również dużo cholesterolu, którego nadmiar prowadzi do chorób sercowo-
naczyniowych.

3. Żyj aktywnie! Codzienna aktywność fizyczna zapewnia dobre zdrowie i 
wydłuża życie. Pół godziny umiarkowanego ruchu dziennie obniża ryzyko 
wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Ruch sprawia, że krew krąży szybciej 
usuwając z organizmu nadmiar adrenaliny i hormonów stresu.

KOBIETY: Dlaczego powinny się zgłaszać na badania profilaktyczne?
Badania są nieodłącznym elementem zdrowego stylu życia. Pomagają 
wykluczyć lub wykryć wszelkie zmiany w najwcześniejszym stadium. Są kraje, 
jak np. Finlandia, które dzięki profilaktyce znacznie zmniejszyły liczbę 
zachorowań na raka szyjki macicy. Zaawansowane stadia tej choroby należą 
tam do rzadkości, a umieralność spadła do zera. W Polsce nadal każdego dnia, 
5- kobiet umiera z powodu raka szyjki macicy i 16- z powodu  raka piersi

Co to jest mammografia?
Jest to badanie, które pomaga wykryć zmiany w piersiach. Wykonuje się je 
specjalnym aparatem rentgenowskim zwanym mammografem. Mammografia 
może wykryć raka w bardzo wczesnym stadium, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie 
ma jeszcze guzka. Wykonanie pierwszego badania zaleca się już w wieku 40 lat.

Kiedy kobieta powinna wybrać się na mammografię?
Mammografię należy powtarzać średnio co 2 lata. Kobiety w wieku 50-69 lat 



podlegają tzw. Mammograficznym badaniom przesiewowym (co 2 lata 
bezpłatnym). Ponad to każda kobieta po 20 roku życia powinna przynajmniej 
raz w miesiącu samodzielnie badać swoje piersi.

Co to jest cytologia?
Jest to proste i bezbolesne badanie, wykonane przez ginekologa, które pomaga 
wcześnie wykryć raka szyjki macicy. Ginekolog lub przeszkolona położna 
pobiera komórki nabłonka szyjki macicy za pomocą specjalnej jednorazowej 
szczoteczki.

Kiedy kobieta powinna wybrać się na cytologię?
Na badanie powinny zgłaszać się już 20-latki. Każda kobieta w tym Wieku 
wykonać swoją pierwszą cytologię, a jeśli jest wynik prawidłowy, powtarzać to 
badanie nie rzadziej niż co 3 lata, przynajmniej do 60 roku życia. Gdy wynik jest 
nieprawidłowy, albo gdy kobieta należy do tak zwanej grupy ryzyka 
onkologicznego, wówczas lekarz zaleci odpowiednie leczenie lub tylko częstsze 
badania kontrolne.

Poświęć sobie kilka minut!
Obserwując kształt i symetrię swoich piersi, wygląd skóry i brodawek – możesz 
najszybciej wychwycić zachodzące w Twoim organizmie zmiany. Regularnie, raz 
w miesiącu wykonuj samobadanie piersi. Jeśli zauważysz coś niepokojącego- 
stwardnienia, guzki, wyciek z brodawki, zmianę kształtu piersi- zgłoś się do 
lekarza! Kobiety po 20 roku życia powinny badać się co miesiąc po zakończeniu 
miesiączki. Kobiety, które już nie miesiączkują, powinny wykonywać 
samokontrolę co miesiąc.

Jak i gdzie badać?
Polski Komitet Zwalczania Raka oraz Fundacja na Rzecz Zapobiegania i 
Zwalczania Nowotworów zachęca wszystkie kobiety w Wieku 25-59 lat do 
badań cytologicznych (bezpłatnych raz na 2 lata, Finansowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia). Więcej informacji można uzyskać u lekarza w najbliższej 
placówce służby zdrowia oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: 
www. mz.gov.pl  w zakładce Narodowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworowych.



MĘŻCZYŹNI: Jakie badania profilaktyczne oraz kiedy powinny wykonywać?

Podstawowe badania dla mężczyzn w każdym wieku to badania analitycznie 
(stosowane do występujących czynników ryzyka chorobowego), USG, EKG 
spoczynkowe. Po 45 roku życia mężczyźni powinni zgłaszać się na wstępną 
diagnostykę gruczołu krokowego (m.in. wykonywać badanie PSA) oraz jelita 
grubego  (badania na krew utajoną w kale, kolonoskopię).

Co to są badania analityczne?
Badania analityczne pozwalają ocenić ogólny stan zdrowia badanego, wykryć 
stany zapalne, zatrucia oraz wiele innych procesów chorobowych zachodzących 
w organiźmie. Należą do nich: badanie krwi (np. morfologia, OB., Cholesterol, 
glukoza, PSA i inne) oraz badania moczu i kału (np. kał na obecność krwi 
utajonej). Regularne wykonywanie badań analitycznych pozwala wykryć m.in. 
cukrzyce, miażdżycę, choroby wątroby, nerek, tarczycy, niektóre nowotwory, 
np. białaczkę, nowotwór prostoty.

Co to jest USG?
USG (ultrasonografia) np. jamy brzusznej – jest całkowicie bezbolesnym 
badaniem, nieniosącym ze sobą żadnego ryzyka. Badający przesuwa niewielką 
głowicę po brzuchy i ustawia ją w różnych kierunkach. Następnie obraz jest 
pokazywany na monitorze. Z reguły w ten sposób oceniamy stan narządów 
jamy brzusznej – wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, nerek, 
trzustki, śledziony, aorty, i dużych naczyń, pęcherza moczowego i gruczołu 
krokowego. Skórę przed badaniem pokryw się specjalnym żelem, który ułatwia 
przeprowadzenie diagnostyki ultrasonograficznej.

Co to jest EKG?

Badania EKG (elektrokardiogram) jest to najprostsze i najczęstsze 
przeprowadzone badania w diagnostyce chorób serca , całkowicie bazbolesne. 
Aparat EKG zapisuje aktywność elektryczną serca w postaci graficznego obrazu 
na papierze milimetrowym. Badanie EKG pozwala zdiagnozować niedokrwienie 
i zawał mięśnia sercowego, a także zaburzenia rytmu serca.

Co to jest PSA?
PSA jest skrótem od angielskiej nazwy Prostate Specific Antigen i oznacza 
swoisty antygen gruczołu krokowego (prostaty). U zdrowych mężczyzn PSA 



występuje we krwi w śladowych ilościach. Zakres prawidłowego stężenia PSA 
w surowicy krwi wynosi od 0,0 do 4,0 ng/ml. Wzrost stężenia PSA może 
wskazywać na przerost prostaty lub na raka prostaty. Często występuje łagodny 
przerost prostaty (niezłośliwy), który może powodować utrudnienia 
w oddawaniu moczu.

Jak i gdzie się badać?
Lekarz rodzinny, w ramach opłacanej przez składki na ubezpieczenie zdrowotne 
(ZUS lub KRUS), może skierować na bezpłatne badania:
- analityczne krwi, moczu i kału
- EKG
- USG jamy brzusznej
- zdjęcia radiologiczne 
Lekarz specjalista ,który ma zawartą umowę z NFZ, w ramach składki na 
ubezpieczenie zdrowotne , może skierować na bezpłatne badania:
- kolonoskopii
 - PSA i inne
W ramach finansowego przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych, możesz zgłosić się na zalecane badania. 
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia 
http://www.mz.gov.pl w zakładce Narodowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworów.

ZALECAM 
REGURALNE BADANIA STANU ZDROWIA ORGANIZMU.

WYSTARCZY ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA RODZINNEGO PO SKIEROWANIE 
I WYKONAĆ BADANIA PROFILAKTYCZNE.

NIE ŻYJESZ DLA SIEBIE, ŻYJESZ DLA INNYCH!

CHROŃMY TO CO NAJCENNIEJSZE!

Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w akcjach prozdrowotnych dla ludzi. 
Życie i zdrowie jest największym darem, o który sami musimy zadbać!

http://www.mz.gov.pl/

