
wać np. zapalenie prostaty albo pęcherza moczowe-
go. Dalsze badania diagnostyczne zleca już urolog, 
choćby po to, by wykluczyć podejrzenie raka. 

Obecnie jest wiele skutecznych terapii leczenia raka 
prostaty, które nie wpływają negatywnie na aktyw-
ność seksualną mężczyzn. Najważniejsza jednak 
pozostaje profilaktyka i wczesna diagnoza.

Samobadanie jąder
O ile rak prostaty dotyczy najczęściej starszych 
panów, to młodych dotyczy rak jądra. Jest diagno-
zowany najczęściej między 20. a 39. rokiem życia 
u około tysiąca Polaków rocznie. Jego wykrycie nie 
powinno wywoływać paniki, bo ten rak jest niemal 
całkowicie uleczalny. 

Młodzi mężczyźni muszą systematycznie prowadzić 
samokontrolę jąder sprawdzając palcami, najlepiej 
w ciepłej kąpieli, czy w jednym z nich nie znajduje 
się jakiś wyczuwalny guz albo ziarnista struktura. 
Wykonując regularnie to badanie, łatwo zapamiętać, 
jak wygląda struktura zdrowego narządu i wyczuć, 
gdyby nagle wystąpiły jakieś zmiany. W przypadku 
niepokojącej zmiany, trzeba się koniecznie zgłosić do 
urologa i na badanie USG.

Kampania społeczna „Planuję długie życie” realizowana 
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, 

finansowana ze środków Ministra Zdrowia.

Infolinia jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Chcesz wiedzieć więcej, 
szukasz informacji na temat 
bezpłatnych badań, wejdź na 

www.planujedlugiezycie.pl 
lub zadzwoń na bezpłatną 

infolinię 800 190 590.

Prostata inaczej nazywana sterczem lub gruczołem 
krokowym to ważny narząd w układzie moczo-
wo-płciowym mężczyzny. Odpowiada m.in. za 
produkcję płynu będącego nośnikiem plemników. 
W Polsce na raka prostaty zapada 16 tys. męż-
czyzn rocznie. To drugi – po raku płuca – nowotwór 
najczęściej występujący u mężczyzn. Rak prostaty 
odpowiada za 10 proc. zgonów nowotworowych 
wśród mężczyzn i prawie 20 proc. zachorowań na 
nowotwory złośliwe.

Ten rodzaj raka atakuje zwłaszcza panów po 60. 
roku życia, ale już wcześniej, po 40. roku życia warto 
systematycznie sprawdzać stan zdrowia. Im jesteś 
starszy, tym większe prawdopodobieństwo zacho-
rowania: 60 procent chorych na raka prostaty ma 
powyżej 65 lat, zaś najwięcej chorych ma 70-80 lat.

Rak prostaty przez lata rozwija się w ukryciu i w po-
czątkowym stadium nie daje wyraźnych objawów. 
A kiedy wkracza w zaawansowaną fazę, trudno go 
zwalczyć, zaś sama terapia staje się dość uciążliwa 
dla pacjenta.

W Polsce śmiertelność wskutek raka prostaty rośnie 
i wynosi 5,5 tys. rocznie, a w Europie spada. Przy-
czyną jest zbyt późna diagnoza i niechęć polskich 
mężczyzn do profilaktycznych badań prostaty.

ZaCZynij od wiZyty u urologa
Każdy mężczyzna przynajmniej raz w roku powinien 
udać się do urologa na badania kontrolne. Pod-
czas wizyty lekarz określa stan zdrowia pacjenta, 
ewentualnie zleca dodatkowe badania. Najlepszym 
i zupełnie nieuciążliwym badaniem jest wykonywany 
w laboratorium test krwi na obecność PSA (ang. 
Prostate Specific Antigen), czyli markera przerostu 
prostaty. 
To badanie jest niezastąpione w diagnostyce, lecze-
niu i monitorowaniu przerostu i raka prostaty, dlate-
go powinno się je wykonywać co roku. Podwyższony 
poziom PSA to pierwszy niepokojący sygnał, ale nie 
musi od razu oznaczać raka. Wynik może sygnalizo-

wielu mężczyzn w średnim i starszym wieku 
lekceważy badania profilaktyczne, co często 
kończy się zbyt późno wykrytym nowotwo-
rem prostaty lub jądra. Źle pojmowany wstyd 
przed sprawdzeniem u specjalistów, czy 
wszystkie organy dobrze funkcjonują, nie ma 
nic wspólnego z prawdziwą męskością. Po-
czucie odpowiedzialności za siebie powinno 
skłaniać mężczyzn do korzystania z bezpłat-
nych i ogólnodostępnych badań. 

Męskie granie
Waldek zachorował na raka jądra, kiedy miał 35 
lat. Diagnozę usłyszał przypadkiem, kiedy trafił 
do urologa z jakąś infekcją dróg moczowych. 
Całą noc nie mógł zasnąć, bo musiał szybko 
zdecydować się na zabieg, którego zwyczajnie 
się bał. Wtedy żona mu powiedziała, że trzeba 
mieć jaja, żeby podjąć walkę z rakiem i wygrać 
życie. Miała rację. Przy pomocy świetnych 
lekarzy ze szpitala powiatowego Waldek bardzo 
szybko uporał się z chorobą. Wrócił do pracy 
i do zajęć w klubie sportowym, gdzie trenuje 
młodych piłkarzy. W drużynie grają też dwaj 
jego synowie. Warto było pokonać raka i żyć, by 
cieszyć się ich sukcesami.

Co robić, żeby nie ZaChorować na raka?
Gwarancji uniknięcia raka nie można nigdy uzyskać, 
ale niebezpieczeństwo jego pojawienia się znacznie 
się zmniejszy, gdy przestrzegamy poniższych zasad:

1/ nie palimy tytoniu w żadnej postaci,
2/ żadnych używek, zwłaszcza alkoholu,
3/ lekkostrawna dieta i kontrola masy ciała 
      (BMI w normie),
4/ regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza 
     dla osób wykonujących siedzącą pracę,
5/ pamiętać – szczególnie starsi panowie
      – o corocznych badaniach profilaktycznych. 


