
Rak jądra jest najczęstszym nowotworem występującym  
u młodych mężczyzn między 20 a 35 rokiem życia. Niestety,  
choroba wielokrotnie pozostaje niezauważona bądź lekceważona. 
Wcześnie wykryty nowotwór jest w 99 % uleczalny. 

ZRÓB TO DLA JAJ!  

Podstawową rozpoznania raka jądra jest badanie fizykalne, którego 
doskonałym uzupełnieniem jest ultrasonografia. Z pomocą badanie 
USG można wykryć bardzo małe zmiany znajdujące się w mosznie  
i jądrze.  

Najczęstszym objawem raka jądra jest niebolesne powiększenie  
jądra, któremu niekiedy może towarzyszyć zaczerwienienie skóry 
moszny. Każda zmiana wyglądu jąder (powiększenie, zmniejszenie, 
zaczerwienienie, obrzęk, guzki) i ból lub dyskomfort w ich obrębie 
powinno podlegać kontroli lekarskiej. 

Diagnostyka 

Rozpoznanie 

Zalecenie 

Wykonaj raz w miesiącu samobadanie, najlepiej 

po ciepłej kąpieli, gdy moszna jest rozluźniona. 

Movember to międzynarodowy 
ruch, którego celem jest zmiana  
podejścia mężczyzn do zdrowia.  
Co roku w listopadzie Panowie  
zapuszczają wąsy, co prowokuje  
do dyskusji na temat profilaktyki oraz 
zachorowalności na nowotwory  
prostaty oraz jąder. 



 wiek - im starszy mężczyzna, tym ryzyko wystąpienia nowotworu jest 
większe, 

 obciążenie genetyczne - jeżeli ojciec lub brat zmagał się z nowotwo-
rem, ryzyko wystąpienia choroby jest dwukrotnie większe niż u osób, 
których krewni nie chorowali, 

 niewłaściwa dieta - wyniki badań wskazują, że częste spożywanie  
produktów wysokotłuszczowych i białkowych może zwiększyć ryzyko  
powstawania raka prostaty, 

 siedzący tryb życia. 

 
Czynniki związane z podwyższonym ryzykiem rozwoju raka prostaty to: 

Drugim co do częstości schorzeniem gruczołu 

krokowego jest nowotwór złośliwy, czyli rak.  

To jedna z najczęściej diagnozowanych chorób 

nowotworowych wśród mężczyzn.  

Objawy choroby 

Rak prostaty na ogół nie wywołuje charaktery- 

stycznych objawów, ale większość związana jest  

z dolegliwościami ze strony dolnych dróg moczowych,  

do których należą: 

 częste oddawanie moczu, nawet w nocy, 

 trudności z oddawaniem moczu, strumień  

moczu jest przerywany albo słaby, 
 uczucia niepełnego opróżnienia pęcherza, 

 jeśli nowotwór jest w stadium zaawansowanym mogą pojawić się  

dodatkowo: bóle w podbrzuszu, krew w moczu, dolegliwości bólowe 

ze strony kręgosłupa i inne. 

 

Prawdziwy facet nie boi się niczego! 
Nawet lekarza 


