
SAMODIAGNOSTYKA 
NOWOTWORÓW

NOWOTWORY NARZĄDU RODNEGO:
* szyjki macicy       * błony śluzowej macicy       * jajnika       * kosmówczak
Objawy: Krwawienia poza cyklem menstruacyjnym, zaburzenia cyklów menstruacyj-
nych, wydzielanie nadmiernej ilości śluzu, często anemia, bóle w okolicy miednicy małej, 
zwłaszcza przy chodzeniu i noszeniu cięższych przedmiotów, bóle w okolicy lędźwiowo 
krzyżowej, powiększenie węzłów nadobojczykowych i pachwinowych, bóle w kościach 
podporowych jako wyraz przerzutów do kości będący niekiedy pierwszym objawem raka, 
krwawienia i bolesności przy stosunku.

NOWOTWÓR SROMU:
Objawy: Owrzodzenia, krwawienia przy myciu, pieczenie przy oddawaniu moczu oko-
łocewkowe. Pozornie łatwy do wykrycia, jednak z uwagi na fakt, że pojawia się u kobiet  
w zaawansowanym wieku unikających badania ginekologicznego, rozpoznawany jest za-
zwyczaj w późnych okresach choroby.

NOWOTWÓR PIERSI
Objawy: Wydzielina z brodawki sutkowej, często niebolesne stwardnienie lub guzek, wcią-
gnięcie brodawki sutkowej lub zaciągnięcie skóry niesymetryczne w jednej piersi. Jak po-
dają kobiety, występuje uczucie dyskomfortu w sutku lub zmiana objętości sutka przy za-
pinaniu stanika. Powiększenie węzłów chłonnych, pachowych, nadobojczykowych. Nawet 
we wczesnych niewielkich guzkach możliwość ujawnienia się przerzutów do kości lub płuc.

Weź udział w programie diagnostyki nowotworów, który 
może uratowac życie Tobie lub komuś z Twojego otoczenia!

NOWOTWÓR PĘCHERZA MOCZOWEGO I CEWKI MOCZOWEJ:
Objawy: Częste oddawanie moczu, ból towarzyszący wypełnionemu pęcherzowi, krwio-
mocz, niekiedy bóle w okolicy lędźwiowej z reguły rozpoznawane jako bóle związane  
z układem kostnym.

NOWOTWÓR PROSTATY:
Objawy: częste oddawanie moczu w małych ilościach, parcie na pęcherz moczowy, trud-
ności z rozpoczęciem w oddawaniu moczu i wyciek moczu po świadomym zaprzestaniu. 
Objawy nowotworu złośliwego są podobne, towarzyszą im jednak (zwłaszcza w później-
szych okresach): bóle, krwiomocz, bóle kostne, a nierzadko także złamania jako wyraz od-
ległych przerzutów. Pozornie chory wiąże je z urazem. Nowotwór prostaty cechuje się: 
ograniczoną bolesnością, w późniejszym okresie łatwo wyczuwalnym guzem, dysfunkcją 
mięśni w okolicy guza. Nierzadko przerzuty w okolicznych węzłach chłonnych.

NOWOTWÓR JELITA GRUBEGO, OKRĘŻNICY I ODBYTNICY:
Objawy: Zaburzenia wypróżnień, naprzemienne biegunki i zaparcia, rodzinna polipo-
watość jelita grubego ulegająca zaostrzeniu, dolegliwości bólowe o różnym natężeniu, 
często objawy kolki jelitowej, czasami objawy niedrożności, które nie zawsze muszą być 
objawem późnego nowotworu. Również krwawienie świeżą krwią z odbytu może być 
uważane mylnie za objaw hemorojdów. Wszelkie objawy ze strony przewodu pokarmo-
wego o niewyjaśnionym charakterze wymagają natychmiastowego skierowania chorego 
do przychodni specjalistycznej. Wyniszczenie, ból czy powiększenie węzłów chłonnych 
towarzyszy już późnym objawom choroby.

Fundacja „Zdrowie i Opieka” , tel. +48 (32) 253-75-00.

Jedną z głównych przyczyn wysokiego wskaźnika umieralności na raka  
w Polsce jest późne wykrycie choroby. Samodiagnostyka pozwala na szyb-
ką reakcję i zwiększa realne szanse na wygranie walki z nowotworem!



NOWOTWÓR NEREK
Objawy: Krwiomocz przebiegający okresowo z czasowo podwyższoną temperaturą, dresz-
czami, bólami w okolicy lędźwiowej, nasilającymi się w godzinach nocnych. W późniejszym 
okresie ból uciskowy lub opukowy (tzw. objaw Goldflama).

NOWOTWÓR TRZUSTKI:
Objawy: Często zauważalne początki choroby dotyczą już jej zaawansowanego sta-
dium. Jednak obecne możliwości leczenia powinny zmierzać do możliwie wczesnego 
rozpoznania. Żółtaczka, ostre przeszywające bóle w nadbrzuszu, samoistna bolesność  
a nawet nadwrażliwość skórna, przy badaniu wymaga wykorzystania szybkich wszelkich 
badań pomocniczych w trybie pilnym. Wymioty, niedrożność, przerzuty do węzłów to zwy-
kle objawy późniejsze.

NOWOTWÓR ŻOŁĄDKA:
Objawy: Trudne wczesne rozpoznanie z uwagi na: częste bóle żołądka związane z choro-
bą wrzodową, zatruciami, współistniejącymi chorobami innych narządów wewnętrznych. 
Badania profilaktyczne w grupie chorych zagrożonych genetycznie raz w roku umożliwiają 
wcześniejsze wykrycie.

NOWOTWÓR SKÓRY, CZERNIAK
Objawy: Przyjęto obecnie zasadę (dosyć rygorystycznie podchodzącą do diagnostyki) po-
legającą na tym, że każda zmiana barwnikowa, która pojawiła się w ostatnim okresie czasu 
lub stara zmiana, która chociaż nieznacznie zaczęła się powiększać, wymaga usunięcia, któ-
re jest zarówno zabiegiem leczniczym jak i diagnostycznym. 

NOWOTWÓR PŁUCA
Objawy: Przedłużający się kaszel, krew w plwocinie, duszność wdechowa, zmniejszenie 
wydolności fizycznej, w późniejszych okresach uczucie złego samopoczucia, ubytek wagi. 

CHŁONIAK I BIAŁACZKA
Objawy: Powiększenie węzłów chłonnych, temperatura, dyskomfort fizyczny, zmiany we 
krwi powodują zazwyczaj możliwość wczesnego rozpoznania, jednak zmienna biologia  
i postacie histopatologiczne nie dają gwarancji wyleczenia nawet przy ich szybkim wykry-
ciu.

NOWOTWORY KOŚCI
Do niedawna cechujące się krańcowo złym rokowaniem oraz nieprawdziwą zasadą, że pier-
wotne nowotwory kości pojawiają się głównie u ludzi młodych. 
Objawy wczesne to głównie: ból nieproporcjonalnie duży i utrzymujący się po niewielkim 
nieraz urazie. Objawy u niektórych chorych mogą przebiegać z temperaturą, gwałtownie 
postępującą anemią, a niekiedy pierwszym objawem wykrytym przez lekarza są przerzuty 
do innych kości.

PAMIĘTAJ! 
Profilaktyczne badania 
diagnostyczne pozwa-
lają wykryć nowotwór 
we wczesnym stadium 
jego rozwoju! i rozpo-
cząć specjalistyczne le-
czenie w odpowiednim 
czasie!

Fundacja „Zdrowie i Opieka” wraz z prof. dr hab. n. med. Markiem Pawlickim 
zachęcają wszystkich do wzięcia udziału w programie diagnostyki nowotworów 
i dbania o swoje zdrowie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Fundacją „Zdrowie i Opieka”:
tel. +48 (32) 253-75-00. Pomożemy Ci znaleźć najbliższą poradnię onkolo-
giczną.

Fundacja „Zdrowie i Opieka” , tel. +48 (32) 253-75-00.


