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W przypadku zauważenia u siebie którychkolwiek oznak lub objawów nowotworu
opisanych w niniejszej broszurze należy zgłosić się na badanie do lekarza. Im
wcześniej wykryje się nowotwór, tym większe prawdopodobieństwo wyleczenia.

Nieprawidłowe pieprzyki (ABCDE) Płuca
Asymetria: Zmiany na skórze, które
są objawami czerniaka (nowotworowe
pieprzyki), mają często nieregularny
lub nierówny (asymetryczny) kształt.
Brzegi: Zmiany na skórze, które są
objawami czerniaka, mają zazwyczaj
nierówne, postrzępione brzegi.
Kolor: Zmiany na skórze, które są
objawami czerniaka, są zazwyczaj
wielobarwne – mogą to być odcienie
brązu zmieszane z czarnym,
czerwonym, różowym, białym lub
niebieskim zabarwieniem.

Jama ustna i gardło

• Kaszel utrzymujący się przez trzy tygodnie
lub dłużej.
• Zmiana w przewlekłym kaszlu.
• Trudna do wyleczenia infekcja dróg
oddechowych.
• Odczucie braku tchu bez oczywistej przyczyny.
• Odkasływanie krwią.
• Ochrypły głos utrzymujący się przez trzy
tygodnie lub dłużej.
• Ból w klatce piersiowej lub barku, który nie
ustępuje.
• Utrata wagi bez oczywistego powodu.
• Uczucie większego niż zwykle zmęczenia.

Średnica: Szerokość zmian na skórze
wynosi zazwyczaj ponad 6 mm.
Zmiany: Należy sprawdzać, czy nie
zmienia się wielkość, kształt lub kolor
pieprzyka. Zmiany pieprzyka mogą
być oznaką czerniaka.

Jelita

Należy również zwrócić uwagę na
pieprzyk, jeśli swędzi, jest źródłem
mrowienia, krwawi lub ma twardą
powierzchnię.

• Krwawienie z odbytu.
• Krew w kale występująca przez 3 tygodnie
lub dłużej.
• Zmiana w normalnym funkcjonowaniu jelit,
np. luźniejszy stolec.
• Ból lub guz w brzuchu albo odbycie
(odbytnicy).
• Uczucie niecałkowitego wypróżnienia się po
wizycie w toalecie.
• Utrata wagi bez oczywistego powodu.
• Uczucie większego niż zwykle zmęczenia.

Nerki
• Krew w moczu.
• Guz w brzuchu, boku lub na plecach.

Pęcherz moczowy
•
•
•
•

Krew w moczu.
Potrzeba bardzo częstego oddawania moczu.
Nagła potrzeba oddania moczu.
Ból lub uczucie pieczenia podczas
oddawania moczu.
• Ból w dole brzucha lub pleców.

Jądro
• Bezbolesny guz lub obrzęk jądra.
• Tępy lub ostry ból albo uczucie ciężkości
w mosznie.

Gruczoł krokowy (prostata)
• Problemy z rozpoczęciem oddawania moczu.
• Potrzeba częstego oddawania moczu,
szczególnie w nocy.
• Słaby strumień moczu.
• Pilna potrzeba oddania moczu.
• Uczucie niezupełnie opróżnionego pęcherza.
• Krew w moczu lub nasieniu.
• Ból w czasie oddawania moczu lub ejakulacji.

Sposoby na zmniejszenie ryzyka
zachorowania na nowotwór
• Niepalenie tytoniu.

• Przestrzeganie zbilansowanej
diety.
• Utrzymywanie właściwej
masy ciała.
• Utrzymywanie aktywności
fizycznej.
• Niekorzystanie z solarium.
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Inne objawy

• Ograniczenie ilości
spożywanego alkoholu.

• Guz widoczny w jakimkolwiek
miejscu na ciele.

• Stosowanie środków ochrony
przed słońcem.

• Niewyjaśniona utrata wagi
lub poczucie zmęczenia.

• Poznanie własnego ciała,
aby dostrzec wszelkie zmiany.

• Krew w moczu, kale, ślinie
lub wymiocinach.

• Korzystanie z zaproszeń
na badania przesiewowe.

• Wrzód w jamie ustnej, który nie chce się
wyleczyć.
• Obolały język, jama ustna lub gardło, które
nie chcą się zagoić.
• Nowy obrzęk lub guzek w jamie ustnej lub
na szyi.
• Zmieniony głos, np. zachrypnięty.
• Trudności lub ból przy gryzieniu, przełykaniu
lub mówieniu.
• Uczucie, że coś utknęło w gardle.
• Zmiany w słyszeniu, ból ucha lub jego okolic.
• Ruszające się zęby lub złe dopasowanie
protezy.
• Zatkany nos, zmieniony zmysł powonienia
lub smaku bez jednoczesnego przeziębienia.
• Krwawienie w jamie ustnej lub posmak krwi.
• Utrata wagi bez oczywistego powodu.
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W przypadku zauważenia u siebie którychkolwiek
oznak lub objawów opisanych w niniejszej broszurze
należy zgłosić się na badanie do lekarza.
Aby uzyskać pomoc, wskazówki lub informacje, należy
zadzwonić do organizacji Macmillan pod bezpłatny numer
0808 808 00 00, czynny 7 dni w tygodniu, w godzinach
od 8:00 do 20:00, lub wejść na stronę: macmillan.org.uk.
© Macmillan Cancer Support, marzec 2017 r. Wydanie 2. MAC15200_N_POLISH. Następna zaplanowana
edycja tekstu: 2019 r. Macmillan Cancer Support – organizacja charytatywna zarejestrowana w Anglii i Walii
(261017), Szkocji (SC039907) oraz na Wyspie Man (604), działająca także w Irlandii Północnej.

Na co kobiety powinny

zwracaC
´ uwagȩ

W przypadku zauważenia u siebie którychkolwiek oznak lub objawów nowotworu
opisanych w niniejszej broszurze należy zgłosić się na badanie do lekarza. Im
wcześniej wykryje się nowotwór, tym większe prawdopodobieństwo wyleczenia.

Nieprawidłowe pieprzyki (ABCDE) Płuca
Asymetria: Zmiany na skórze, które
są objawami czerniaka (nowotworowe
pieprzyki), mają często nieregularny lub
nierówny (asymetryczny) kształt.
Brzegi: Zmiany na skórze, które są
objawami czerniaka, mają zazwyczaj
nierówne, postrzępione brzegi.
Kolor: Zmiany na skórze, które są objawami
czerniaka, są zazwyczaj wielobarwne –
mogą to być odcienie brązu zmieszane z
czarnym, czerwonym, różowym, białym
lub niebieskim zabarwieniem.
Średnica: Szerokość zmian na skórze
wynosi zazwyczaj ponad 6 mm.

Jama ustna i gardło

• Kaszel utrzymujący się przez trzy tygodnie lub
dłużej.
• Zmiana w przewlekłym kaszlu.
• Trudna do wyleczenia infekcja dróg
oddechowych.
• Odczucie braku tchu bez oczywistej przyczyny.
• Odkasływanie krwią.
• Ochrypły głos utrzymujący się przez trzy
tygodnie lub dłużej.
• Ból w klatce piersiowej lub barku, który nie
ustępuje.
• Utrata wagi bez oczywistego powodu.
• Uczucie większego niż zwykle zmęczenia.

Zmiany: Należy sprawdzać, czy nie
zmienia się wielkość, kształt lub kolor
pieprzyka. Zmiany pieprzyka mogą
być oznaką czerniaka.

Piersi
• Nowy guz lub stwardnienie w okolicy piersi lub
pachy.
• Zmiana obejmująca brodawkę sutkową, np.
wysypka, wydzielina z brodawki, zmiana
kierunku brodawki lub jej wciągnięcie.
• Zmiana na skórze piersi, np. pojawienie się
zmarszczenia, wgłębienia lub zaczerwienienia.
• Zmiana wielkości lub kształtu piersi.
• Ciągłe poczucie dyskomfortu lub bólu w piersi.

Należy również zwrócić uwagę na pieprzyk,
jeśli swędzi, jest źródłem mrowienia, krwawi
lub ma twardą powierzchnię.

Jelita
• Krwawienie z odbytu.
• Krew w kale występująca przez 3 tygodnie lub dłużej.
• Zmiana w normalnym funkcjonowaniu jelit,
np. luźniejszy stolec.
• Ból lub guz w brzuchu albo odbycie (odbytnicy).
• Uczucie niecałkowitego wypróżnienia się po wizycie
w toalecie.
• Utrata wagi bez oczywistego powodu.
• Uczucie większego niż zwykle zmęczenia.

Macica
• Krwawienie pomiędzy miesiączkami lub po
menopauzie.
• Bardziej obfite niż zwykle krwawienia
miesiączkowe u kobiet przed menopauzą.
• Wodniste lub krwiste upławy.

Pęcherz moczowy
•
•
•
•

Krew w moczu.
Potrzeba bardzo częstego oddawania moczu.
Nagła potrzeba oddania moczu.
Ból lub uczucie pieczenia podczas oddawania
moczu.
• Ból w dole brzucha lub pleców.

Jajniki
• Poczucie wzdętego (nabrzmiałego) brzucha
przez większość czasu.
• Szybkie uzyskiwanie uczucia sytości lub brak
apetytu.
• Ból w dole brzucha lub obszarze miednicy przez
większość czasu.
• Konieczność częstszego niż zwykle oddawania
moczu.
• Zmiany w funkcjonowaniu jelit, takie jak
biegunka lub zaparcia.
• Ból pleców.
• Stale utrzymujące się uczucie zmęczenia.

Szyjka macicy
• Krwawienie podczas lub po stosunku seksualnym
albo pomiędzy miesiączkami.
• Krwawienie po menopauzie.
• Ból lub dyskomfort podczas współżycia
seksualnego.
• Wydzielina z pochwy o nieprzyjemnym zapachu.
• Ból w dole brzucha lub obszarze miednicy.

Sposoby na zmniejszenie ryzyka
zachorowania na nowotwór

• Niepalenie tytoniu.

• Przestrzeganie
zbilansowanej diety.
• Utrzymywanie właściwej
masy ciała.
• Utrzymywanie aktywności
fizycznej.
• Niekorzystanie z solarium.

Inne objawy

• Ograniczenie ilości
spożywanego alkoholu.

• Guz widoczny w jakimkolwiek
miejscu na ciele.

• Stosowanie środków ochrony
przed słońcem.

• Niewyjaśniona utrata wagi
lub poczucie zmęczenia.

• Poznanie własnego ciała,
aby dostrzec wszelkie zmiany.

• Krew w moczu, kale, ślinie
lub wymiocinach.

• Korzystanie z zaproszeń
na badania przesiewowe.

• Wrzód w jamie ustnej, który nie chce się
wyleczyć.
• Obolały język, jama ustna lub gardło, które nie
chcą się zagoić.
• Nowy obrzęk lub guzek w jamie ustnej lub na
szyi.
• Zmieniony głos, np. zachrypnięty.
• Trudności lub ból przy gryzieniu, przełykaniu lub
mówieniu.
• Uczucie, że coś utknęło w gardle.
• Zmiany w słyszeniu, ból ucha lub jego okolic.
• Ruszające się zęby lub złe dopasowanie
protezy.
• Zatkany nos, zmieniony zmysł powonienia lub
smaku bez jednoczesnego przeziębienia.
• Krwawienie w jamie ustnej lub posmak krwi.
• Utrata wagi bez oczywistego powodu.
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W przypadku zauważenia u siebie którychkolwiek
oznak lub objawów opisanych w niniejszej broszurze
należy zgłosić się na badanie do lekarza.
Aby uzyskać pomoc, wskazówki lub informacje, należy
zadzwonić do organizacji Macmillan pod bezpłatny numer
0808 808 00 00, czynny 7 dni w tygodniu, w godzinach
od 8:00 do 20:00, lub wejść na stronę: macmillan.org.uk.

