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Nowotwory - siedem sygnałów
ostrzegawczych
Dzięki współczesnej medycynie znaczną część chorób nowotworowych można wyleczyć - o ile tylko
wykryje się je na wczesnym etapie rozwoju. Dlatego kluczową sprawą jest samoobserwacja i wiedza

na temat wczesnych objawów raka. Sprawdź czy je znasz!
Poniżej wskazujemy siedem najczęściej występujących objawów, które mogą świadczyć
o rozwijającej się skrycie chorobie nowotworowej - wymienił je podczas konferencji prasowej pt.
„Warto się badać. Badanie daje życie” prof. Krzysztof Bielecki, znany lekarz i nauczyciel akademicki,
specjalizujący się w chirurgii i proktologii.
Ale uwaga! Wszystkie te objawy MOGĄ, choć wcale NIE MUSZĄ, świadczyć o rozwoju nowotworu.
Dlatego w razie ich wystąpienia warto skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć tę potencjalnie
śmiertelną chorobę.
Na co zatem należy zwracać szczególną uwagę?
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Zaburzenia oddawania stolca i moczu (np. nawracające, uporczywe, naprzemienne zaparcia
i biegunki, zmiana rytmu wypróżnień, częstomocz). Mogą wskazywać na nowotwory jelita grubego
lub układu moczowego.
Przewlekłe owrzodzenia skóry (utrzymujące się dłużej niż 3 miesiące), a także zmiany w obrębie
znamion na skórze (np. zmiana zabarwienia, grubości, kształtu). Mogą wskazywać na nowotwory
skóry.
Patologiczna (nietypowa) wydzielina, wydobywająca się z różnych otworów naturalnych ciała
i brodawek (np. ropne upławy, krwioplucie). Może wskazywać na nowotwór narządów rodnych,
płuca, jelita grubego lub piersi.
Guzki lub guzy (mogą pojawiać się w różnych miejscach, często są widoczne gołym okiem lub są
wyczuwalne w dotyku). Mogą wskazywać m.in. na nowotwory tkanek miękkich (mięsaki) albo
nowotwór piersi.
Dysfagia, czyli trudności w przełykaniu (zwłaszcza jeśli chodzi o produkty stałe). Może
świadczyć o nowotworze przełyku.
Kaszel lub chrypka (gdy są męczące, nietypowe, utrzymujące się przewlekle), a także krew
w plwocinie. Mogą świadczyć o nowotworze płuca.
Gorączka lub stany podgorączkowe występujące bez wyraźnej przyczyny, a także obfite
nocne poty. Mogą wskazywać na nowotwory hematologiczne, np. chłoniaki (ich objawem jest też
powiększanie się węzłów chłonnych, m.in. pachy, pachwiny i szyi).

Rzecz jasna, możliwych objawów nowotworów jest znacznie więcej - ich nasilenie i lokalizacja zależą
w dużej mierze od rodzaju nowotworu. Na przykład rak wątroby może się objawić żółtaczką albo
bólami pod prawym łukiem żebrowym, a rak trzustki bólami promieniującymi do kręgosłupa
(odczuwanymi jako ból pleców).
Ale warto wiedzieć, że są też pewne ogólne objawy, które są wspólne dla wielu rodzajów
nowotworów.
Prof. Krzysztof Bielecki podpowiada, że do takich „uniwersalnych” sygnałów ostrzegawczych należą:
utrata łaknienia, szybko postępujący ubytek masy ciała (chudnięcie), a także szybko postępująca
utrata sił (ogólne osłabienie, wyczerpanie).
Na tym jednak nie koniec. Eksperci podkreślają, że kolejnym ważnym elementem profilaktyki
nowotworów, obok samoobserwacji, jest regularny udział w badaniach kontrolnych (tzw.
skriningowych, np. kolonoskopii czy mammografii), adekwatnych do wieku i płci danej osoby. Trzeba
o tym ciągle przypominać, bo niestety zgłaszalność na tego rodzaju badania nie jest w Polsce tak

duża i powszechna, jak być powinna.
- Zgłaszalność na darmową kolonoskopię, w ramach akcji profilaktycznych, które są poprzedzane
rozesłaniem imiennych zaproszeń, wynosi u nas niespełna 30 proc. Musimy więc dalej edukować
Polaków i przekonywać ich do brania udziału w badaniach profilaktycznych. Bez tego nie da się
wygrać z nowotworami – podkreśla prof. Krzysztof Bielecki.
W ramach profilaktyki nowotworów eksperci zalecają ponadto stosowanie w codziennym życiu 12
zasad zawartych w tzw. Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem.

Przypomnijmy, że nowotwory są drugą w kolejności, po chorobach układu krążenia, przyczyną
zgonów w Polsce. Nic zatem dziwnego, że lekarze ciągle apelują do Polaków, aby w ramach
„dmuchania na zimne” wprowadzali prozdrowotne zmiany w swoim życiu i praktykowali tzw.
czujność onkologiczną. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nie przegapić wczesnych objawów
rozwijającego się nowotworu, ponieważ szybkie jego wykrycie daje duże szanse na wyleczenie.
- Naprawdę warto się badać. Sama jestem przykładem na to, że wcześnie wykryta zmiana, daje duże
szanse na powrót do pełni zdrowia – podkreśla Anna Czech, posłanka, która jest przewodniczącą
Zespołu Parlamentarnego ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.
Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/29077.html
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Szczęście i dobrostan przedsiębiorców pod
lupą naukowców
Bycie przedsiębiorcą z jednej strony obarczone jest stresem, nadmiarem pracy, ryzykiem, ale z
drugiej strony daje wiele satysfakcji.
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Badania DNA rzucą światło na dzieje dynastii
Piastów
Genetycy pobrali próbki DNA ze szczątków ponad 30 przedstawicieli dynastii Piastów.
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Zmiany klimatu mogą przynieść więcej
wypadków, urazów i zgonów
Jeśli zmiany klimatu będą postępować, to w USA może umierać rocznie o 2 tys. osób więcej, w
wyniku utonięć i upadków, ale także napadów .
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Koronowirus: za wcześnie, by ogłosić sytuację
nadzwyczajną
WHO ocenia, że jest jeszcze za wcześnie, by ogłosić międzynarodową sytuację nadzwyczajną ale
może się to okazać konieczne.
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Sejm odrzucił poprawkę Senatu dot. ustawy o
ustanowieniu Dnia Nauki...
Celem święta, obchodzonego 19 lutego, ma być m.in. uznanie dokonań polskich naukowców.
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Jak się chronić przed zakażeniem
koronawirusami
Koronawirusy to grupa wirusów znanych z wywoływania infekcji układu oddechowego, w tym
zarówno powszechnie występujących przeziębień.
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Nowej generacji lek obniża zły cholesterol o
połowę
Lek ten jest tzw. inhibitorem PCSK9 i podaje się go w zastrzykach, nawet jedynie dwa razy w roku.
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Wyższa płaca minimalna a ryzyko
samobójczej śmierci?
Wzrost płacy minimalnej wiąże się ze spadkiem liczby zgonów z powodu samobójstw wśród osób z
wykształceniem średnim i podstawowym.
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