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W STYCZNIU promocyjne badania USG piersi dla:
W tym miesiącu obchodzimy Dzień Babci, dlatego zapraszamy  Babcię z Wnuczką, wykonamy obu dwa badania w cenie jednego.

Zachęcamy do badań dwa pokolenia kobiet, gdzie inspiracją będzie albo ta starsza, albo ta młodsza, ważne, żeby się zgłosiły.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki tel.: 605 215 806
Zarząd:
Teresa Bugała-Pachucka – Przewodnicząca Zarządu (605 492 803)
Leokadia Gromadzka– Vi-ce Przewodnicząca (691 793 139)
Marietta Marcinkowska – sekretarz
Jadwiga Licimińska – skarbnik
Grażyna Rudzińska - członek

Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki tel.: 662 509 929
Kazimiera Zając – Prezes (507 197 098)

Karkonoski Klub Amazonek Jelenia Góra tel. 887 080 777

ul. Sokołowskiego 4/F/17
(Centrum Pulmonologii, II piętro, gab. 17)
58-309 Wałbrzych, tel./fax: 665 492 150 
e-mail: ewakwa@op.pl, profemina@onet.pl
www.profemina.info.pl
informacja o nas na stronie internetowej OPP:
www.pozytek.gov.pl
pod nr KRS 0000023386

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pro Femina powstało w 1998 roku, 
ale rejestrację uzyskaliśmy w czerwcu 1999r., zatem 20 lat minęło jak jeden dzień….
Pamiętam naszą pierwszą akcją były palpacyjne, lekarskie badania piersi u kobiet 
z „łapanki ulicznej”. To była sobota, miejsce akcji kawiarnia „Barbórka” na Gdańskiej. 
W środku, w pokoikach zaplecza, dwoje lekarzy: dr Elżbieta Gołąbek – chirurg 
onkolog i dr  Andrzej Szymczyk – ginekolog, „namacali się”  solidnie. Kolejką sporej 
grupy chętnych kierowaliśmy sprawnie, tylko co rusz wpadali jacyś zdenerwowani 
panowie (im bliżej pory obiadowej – tym liczniej) i wyciągali „swoje kobiety” z kolejki 
do domu, bo nie dość, że zakupy to jeszcze inne „fanaberie” jej w głowie… 
Przez ten czas nie tylko damska część społeczeństwa jest bardziej świadoma i uczona 
w temacie. Panowie wspierają a nawet inicjują i finansują profilaktykę raka piersi 
swoim partnerkom, tylko ciągle jeszcze część, czemu nie wszyscy?, nie wszystkie?
Przez te 20 lat uzbierała nam się blisko 14 000 baza danych (to panie, które wypełniały 
ankietę, zatem przynajmniej raz zetknęły się z naszymi działaniami wymagającymi 
pisemnej zgody na przetwarzanie danych przed i po.. RODO), zrealizowaliśmy duże 
projekty m.in.: „Pomóż sobie sama” i „Przechytrzyć raka” oraz nadal prowadzone 
„Różowa Wstążka” (edukacja uczennic) czy badania USG sponsorowane w sieci 
Gabinetów z Różową Wstążką. Napisaliśmy kilkanaście projektów, na które nie 
uzyskaliśmy finansowania, np. dla niepełnosprawnych czy bezrobotnych, ale nie było 
też wystarczającego zainteresowania u kobiet z tych grup. Przeszkoliliśmy łącznie 
ponad  7700 kobiet, wykonaliśmy prawie 5000 badań USG.
Wydaliśmy 8 kalendarzy – informatorów propagujących profilaktykę p/nowotworową 
i zorganizowaliśmy  - jak dotąd - 6 autorskich corocznych konferencji dla Pań, 
wcześniej uczestniczyliśmy w innych przedsięwzięciach jako pomysłodawcy bądź 
współorganizatorzy. 
Trzeba tu oddać honor Amazonkom, bowiem zarówno na świecie jak i Europie 
i w naszym kraju – to one były inicjatorkami działań  propagujących profilaktykę raka 
piersi. Kiedy zaczynały rak piersi był tabu, kojarzył się z łysą, wyniszczoną kobietą 
bez piersi, bo i jedyną sensowną metodą leczenia była amputacja. Te, które wygrały 
z chorobą, wiedząc jak trudno było przechodzić przez leczenie, zaczęły wspierać 
inne kobiety chore, ale z czasem także zaczęły ostrzegać i edukować te zdrowe. 
Znane Polki ujawniły się ze swoją chorobą  publicznie, pierwsza Irena Santor, kilka lat 

później  i w szerszym zakresie – Krystyna Kofta, która namalowała swoją wizję raka 
piersi (obraz jest okładką naszego kalendarza z 2015 roku) i opublikowała pamiętniki 
z okresu walki z chorobą. Rak piersi przestał być tabu, ale… Statystyki nie bardzo 
się obniżyły. Po 20 latach wzrosła ilość zdiagnozowanych  rocznie „przypadków”  
z około 14 tysięcy do blisko 17 tysięcy, śmiertelność z 5 do prawie 6 tysięcy (to jest 13 
kobiet dziennie!), ale przy tym jesteśmy jedynym krajem Europy, gdzie śmiertelność   
z powodu raka piesi  nadal rośnie, zamiast spadać. W  ciągu najbliższych 10 lat liczba 
kobiet, które co roku zachorują, również  będzie  rosła i przekroczy 20 tys. rocznie. 
Obecnie już blisko 1/4 rozpoznań onkologicznych stawianych wśród polskich kobiet 
to rak piersi (22,8%). Z tym nowotworem zdiagnozowanym w ciągu ostatnich 5 lat 
żyje blisko 70 tys. Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań oraz coraz młodszy 
wiek chorych, problem raka piersi staje się problemem społecznym i ekonomicznym 
– wpływającym negatywnie nie tylko na życie pojedynczych chorych i ich rodzin, ale 
również, w skali narodowej, na ekonomikę ochrony zdrowia i zjawiska gospodarcze 
w szerszym ujęciu.
Przybyło nam wiedzy, nowych metod  diagnostyki i leczenia, ale nadal jedno się nie 
zmieniło: ciągle podobny odsetek z nas, Polek „nie chce wiedzieć” i nie robi nic dla 
siebie… to smutne, bo traktujemy to jako także naszą, Stowarzyszenia porażkę. Na nic 
się zdaje mówienie, aby samobadanie traktować jako comiesięczny element higieny 
osobistej, jak np. codzienne mycie zębów. I tak ciągle znajdą się takie, które nie 
włączą się w żadną formę profilaktyki a prognozy nie rokują dobrze. Życie w coraz 
bardziej zanieczyszczonym środowisku, jedzenie coraz mniej naturalnych produktów, 
dysfunkcje emocjonalne, brak ruchu, choroby cywilizacyjne  są składowymi, które 
współtworzą środowisko do rozwoju raka. Cóż z tego, że wiemy coraz więcej, że 
diagnostyka jest coraz wymyślniejsza i dokładniejsza, że metody leczenia - akurat 
w Wałbrzychu dostępne z najwyższej półki - są hipernowoczesne, jak sposób myślenia 
typu „ nie chcę  wiedzieć, mnie nie dotyczy, w rodzinie nikt nie chorował” itp. - nadal 
cechuje około 60% społeczeństwa.
W Kalendarzu 2020 staramy się udostępnić informacje o zmianach jakie w ciągu 
tych 20 lat dokonały się w temacie raka piersi oraz innych nowotworów kobiecych 
a także ogólnej wiedzy o nowotworach. Na koniec niezmiennie zapraszamy do Pro 
Feminy ze wszystkim co tej profilaktyki dotyczy, u nas nie ma kolejek ……
	 	 	 	 	 Ewa Kwaśny  Prezes Stowarzyszenia



W LUTYM promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy wszystkie Panie mające dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym (co prosimy udokumentować) na badania USG z 30% rabatem.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

Polska jest jedynym krajem, w którym wzrasta śmiertelność z powodu raka piersi
Celem działań określanych jako profilaktyka pierwotna jest zmniejszenie 
zachorowalności na raka piersi. Na podstawie dzisiejszej wiedzy na temat 
czynników mających związek z większym ryzykiem zachorowania na raka piersi 
można modyfikować czy eliminować pewne niekorzystne zachowania, zwiększając 
prozdrowotną świadomość kobiet.
W przypadku raka piersi dzisiejsza medycyna w swoich postępowaniach 
zapobiegawczych jest wciąż mocno ograniczona. Etiologia większości przypadków 
raka wciąż pozostaje niewytłumaczona. Dlatego wszelkie działania składające się na 
profilaktykę wtórną – ukierunkowaną na wczesne wykrycie zmian bez manifestacji 
klinicznej i zmniejszenie przez to umieralności – są szczególnie uzasadnione, 
a budowanie świadomości prozdrowotnej wśród kobiet – warte każdego wysiłku.
Profilaktyka pierwotna równa się w zasadzie edukacji i wdrażaniu nabytej wiedzy do 
swojej codzienności, dla siebie, rodziny i jako przykład dla otoczenia. Należy pamiętać, 
że spośród czynników ryzyka zachorowania na raka, w tym raka piersi wymienia 
się: stosowanie używek, życie w zanieczyszczonym środowisku, nieprawidłową dietę, 
złą kondycję psychiczną, brak aktywności ruchowej, otyłość. Spośród czynników 
ryzyka  dotyczących kobiet: wiek (wg badań najbardziej dynamicznie wzrasta ilość 
zachorowań po 50 r.ż.), czas narażenia na  estrogeny tj. wczesna pierwsza miesiączka 
i jednocześnie późna ostatnia), dzietność i późne macierzyństwo, nosicielstwo genów 
determinujących większe prawdopodobieństwo zachorowania, niedobór żelaza, 
zaburzone rytmy dobowe, mało snu. 
Profilaktyka wtórna to m.in. badania obrazowe,  przesiewowe, które  powinny  mieć 
taką czułość, aby umożliwiać wykrywanie zmian niemych klinicznie. O badaniach 
obrazowych opowiada tekst w kolejnym miesiącu, ale badaniem przesiewowym 
najprostszym i najbardziej dostępnym jest wyuczona technika samobadania. Im 
jesteście bardziej wprawne i systematyczne, tym większe jest prawdopodobieństwo 
wykrycia nieprawidłowości, jeśli tak się stanie – czeka lekarz, najlepiej najpierw 
ginekolog, albo my PRO FEMINA, celem weryfikacji i podpowiedzi „co dalej”. 
Jeśli jednak brak Wam ochoty, wiary w prawidłowość badania, albo „wolicie  nie 
wiedzieć” (najczęstszy argument niestety!), to namawiamy do comiesięcznego 
korzystania z Brastera, o którym piszemy w czerwcu. 
Samobadanie piersi, ze względu na brak doświadczenia i trudności w badaniu piersi 

przez kobiety, z reguły pozwala na wykrycie guza dopiero wtedy, gdy ma on więcej 
niż 1 cm średnicy. Innym ograniczeniem tego badania może być obecność zbitej 
tkanki gruczołowej w piersi lub umiejscowienie guza w głębszych częściach piersi, 
przy ścianie klatki piersiowej, gdzie jego wykrycie w trakcie samobadania nie jest 
możliwe.
Badanie powinno być wykonywane co miesiąc, u kobiet miesiączkujących około 7-10 
dni od początku okresu, gdy piersi nie są obrzmiałe i tkliwe. Badanie należy wykonać 
na namydlonym ciele, delikatnie przesuwając dłoniowe części opuszek palców (nie 
końce palców!) lekko uciskając pierś. Badanie polega na głaskaniu piersi z delikatnym 
uciskiem, stopniowo wzmacnianym. Należy wykonywać ruchy od góry w dół oraz 
okrężne, a także od boku do centrum i odwrotnie.
Pierwsze badanie najlepiej wykonać po wizycie u lekarza, który zbadał piersi, po 
wykonaniu badania USG lub mammografii – wówczas można poznać prawidłową 
budowę własnej piersi, co pozwala w następnych samobadaniach stwierdzić, czy 
wszystko jest tak samo, czy może pojawiły się jakieś zmiany.
Piersi powinny być badane regularnie, co miesiąc. U kobiet, badających swoje piersi 
sporadycznie lub bardzo rzadko, prawdopodobieństwo wykrycia guza wielkości 
do około 1 cm jest mniejsze, zaś średnia wielkość wykrywanych guzów w takich 
przypadkach wynosi około 2 cm.



w kierunku raka piersi w grupie kobiet ze stwierdzoną mutacją genu BRCA1 i/lub BRCA2, 
po radioterapii klatki piersiowej między 10 a 30 rokiem życia oraz nosicielek mutacji genów 
TP53 lub PTEN. Poza tymi wskazaniami, badanie wykonuje się u kobiet po wcześniejszych 
interwencjach chirurgicznych w obrębie piersi, po leczeniu oszczędzającym z powodu raka 
piersi, jeżeli wyniki badań klasycznych są niejednoznaczne, a nie można wykonać biopsji lub 
wynik biopsji jest niejednoznaczny. Po zabiegach operacyjnych powiększenia estetycznego 
czy rekonstrukcji piersi, celem diagnostyki profilaktycznej, również lepszą czułością 
cechuje się RM. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku podejrzenia pęknięcia implantu czy 
w przypadku klinicznego podejrzenia wznowy w rekonstruowanej piersi.

Ultrasonografia gruczołów piersiowych nie jest 
badaniem zastępującym mammografię w skriningu. 
Stanowi natomiast uzupełniającą część diagnostyki 
adresowaną szczególnie do kobiet młodszych, 
z gęstym gruczołowym utkaniem piersi. Ma 
również kilka innych zalet – daje możliwość 
różnicowania zmian litych i torbielowatych, 
oceniania przewodów mlekowych oraz struktur 
leżących blisko klatki piersiowej, często słabo 
dostępnych w badaniu mammograficznym. Badanie 
jest w pełni bezpieczne, może być powtarzane bez 
ryzyka narażenia na promieniowanie, ciąża nie 
jest również bezwzględnym przeciwwskazaniem. 

Dodatkowo wprowadzana ostatnio wolumetryczna analiza ultradźwiękowa daje precyzyjne 
obrazy pomocne zwłaszcza przy wykonywaniu biopsji. To wszystko – przy stosunkowo 
małych kosztach i nienarażaniu pacjentki na promieniowanie rentgenowskie – daje spore 
możliwości diagnostyczne uzupełniające diagnostykę mammograficzną

Elastografia jest nowoczesną techniką 
badania ultrasonograficznego, polega-
jącą na ocenie elastyczności (twardości) 
guza. W trakcie badania USG 
stosuje się niewielki nacisk na pierś, 
powodujący powstawanie odkształceń 
widocznych i analizowanych przez 
aparat ultrasonograficzny. Stopień 
twardości badanej tkanki określany 
jest odpowiednim kolorem i oceniany 
według skali Tsukuba, pozwala ze 
znacznym prawdopodobieństwem 
odróżnić zmianę złośliwą od łagodnej 
jedynie na podstawie obrazu.

W MARCU promocyjne badania USG piersi dla:
Z okazji marcowego DNIA KOBIET wszystkim Paniom, które zgłoszą się do Pro Feminy po raz pierwszy oferujemy 30% zniżkę.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

Profilaktyka wtórna – badania obrazowe w diagnostyce raka piersi

Badanie mammograficzne wykony-
wane jest w dwóch projekcjach 
– skośnej i górno-dolnej. Jest to 
badanie proste, szybkie, zazwyczaj 
niebolesne, nie wymaga też żadnego 
dodatkowego przygotowania. Dawka 
promieniowania podczas badania jest 
zbliżona do otrzymywanej podczas 
prześwietlenia zęba. Część raków 
piersi, nawet wyczuwalnych w badaniu 
palpacyjnym jest niewidoczna 
w obrazie mammograficznym. 
Zdjęcia powinny być oceniane przez 

dwóch radiologów, co pozwala zmniejszyć ryzyko błędu interpretacji. Powszechna coraz 
bardziej technika cyfrowa (jak w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu), w porównaniu 
z analogową, daje możliwość szybszej diagnozy, magazynowania i przesyłania obrazów 
i – co ważne – ma wyższą czułość diagnostyczną w grupie kobiet o gęstej gruczołowej 
strukturze piersi w okresie przedmenopauzalnym lub okołomenopauzalnym. Nowa 
technika trójwymiarowego obrazowania piersi – tomosynteza, pozwala m.in. na unikalne 
nakładanie obrazu, co daje jeszcze lepsze możliwości diagnostyczne, nawet w porównaniu 
z mammografią cyfrową. Należy tu zwrócić uwagę na znaczący wpływ budowy piersi na wynik, 
a raczej wiarygodność badania mammograficznego. U kobiet młodych mamy najczęściej do 
czynienia z tzw. gęstą strukturą piersi. Natomiast u kobiet starszych, u których większa 
część utkania gruczołu stanowi dobrze przepuszczalna promieniowanie rentgenowskie 
tkanka tłuszczowa – kontrast dla innych struktur jest znamiennie wyraźniejszy.
W Polsce prowadzony jest Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, 
w którym bezpłatnym badaniem mammograficznym objęte są  co 2 lata kobiety w wieku 
50.–69 roku życia. Kobiety obciążone rakiem sutka rodzinnie w pierwszym stopniu 
pokrewieństwa powinny mieć pierwsze badania mammograficzne wykonywane o 5 lat 
wcześniej od rozpoznania raka sutka u bliskiego krewnego.
Czynnikami kwalifikującymi kobietę do grupy wysokiego ryzyka zachorowania 
(prawdopodobieństwo 20–25%) są m.in.: wczesne zachorowanie matki lub siostry przed 
40. rokiem życia, 2 zachorowania na raka piersi i/lub jajnika wśród krewnych pierwszego i/
lub drugiego stopnia, rozpoznanie raka metachronicznego u krewnych pierwszego stopnia. 
I tak specjaliści rekomendują u kobiet z powyższymi obciążeniami wykonywanie corocznie, 
od 20.–25 roku życia badania palpacyjnego i obrazowego piersi (u młodych kobiet USG), od 
ok. 35 roku życia powinna to być mammografia i USG i od 50 roku życia – mammografia. 

Podobnie jak Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne 
za najkorzystniejszą opcję, jeżeli chodzi o badania 
obrazowe, uznaje się w tej grupie kobiet coroczne 
badanie za pomocą RM (rezonans magnetyczny). 
Zaleca się również od 30 roku życia coroczne: badanie 
ginekologiczne z badaniem USG oraz oznaczanie 
markera CA 125 w surowicy. 
Użycie RM w badaniu skryningowym raka piersi było 
opisywane już w 1980 r. Badania prowadzone w grupie 
kobiet dużego ryzyka wskazują, że RM charakteryzuje 
znacząco zwiększona czułość w porównaniu 
z mammografią z USG lub bez USG, jest szczególnie 
pomocny w wykluczaniu raka piersi. Dlatego podkreśla 

się, że tradycyjna mammografia nie jest wystarczającym 
narzędziem diagnostycznym wykluczającym chorobę w grupie szczególnie zagrożonej. 
Podsumowując – mimo oczywistych zalet RM ze względu na koszty i częstość wyników 
fałszywie dodatnich nie jest metodą skryningową skierowaną do ogólnej populacji kobiet. Ma 
natomiast swoje istotne, często rozstrzygające znaczenie w grupie kobiet z podwyższonym 
ryzykiem raka piersi. Ostatnie wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego 
(2010 r.) zalecają wykonywanie mammografii RM raz w roku jako badania przesiewowego 

mammografia cyfrowa

rezonans magnetyczny

USG piersi

USG elastografia



W KWIETNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie, które były leczone z powodu choroby nowotworowej piersi lub innych nowotworów kobiecych  -

na badania z 25% rabatem (na dowód dokument medyczny)
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr  665 492 150

Kobiety boją się raka piersi – ta choroba ma bardzo złą sławę. Mit raka jest okrutniejszy niż realna 
prawda o tej chorobie. Tymczasem diagnoza nie jest wyrokiem. Można przez wiele lat kontrolować tę 
chorobę i żyć pełnią życia. Na szczęście pacjentki to na ogół osoby, które po przejściu fazy rozpaczy, 
wszechogarniającego lęku, czasem gniewu, czasem poczucia krzywdy, uświadamiają sobie, że trzeba 
podjąć leczenie i potraktować je jako zadanie.
Współczesne Polki mają coraz większą wiedzę na temat raka piersi, mimo to z wielu powodów 
nadal jeszcze nie dostrzegają w pełni korzyści z udziału w badaniach profilaktycznych i pogłębionej 
diagnostyce. Funkcjonujący w Polsce program badań przesiewowych, wymaga zmian w sposobie 
organizacji i promocji, aby badania odbywały się dużo sprawniej i wygodniej dla pacjentów. Chciałoby 
się powiedzieć, że to program musi być dla kobiet, nie one dla programu. Konieczne jest stworzenie 
warunków zachęcających i ułatwiających udział w badaniach, ale zapewniających także w pełni dobrą 
i szybką, nielimitowaną ścieżkę diagnostyki w przypadku nieprawidłowych wyników skryningu. Tylko 
wówczas można będzie spowodować, że kobiety przestaną bać się systemu opieki zdrowotnej, teraz 
postrzeganego jako nieprzyjazny i wrogi, i pozostawiający je w osamotnieniu wobec stwierdzonych 
nieprawidłowości w badaniu („ma Pani „zmianę” w piersi, niech Pani znajdzie jakiegoś onkologa 
i pójdzie do niego”). Myśląc o badaniach trzeba pamiętać także, jaka grupa docelowa jest adresatem 
badań przesiewowych – są to kobiety w większości aktywne, dzielące swój czas między obowiązki 
zawodowe i rodzinne, z drugiej strony różniące się pod względem poziomu wiedzy, wykształcenia 
i uwarunkowań socjologicznych. Bardzo słabo rosnące wyniki zgłaszalności na badania przesiewowe  
(mammografia 40-43%) wskazują, że w zakresie szerokiej dostępności badań mammograficznych 
i akcji promujących badania przesiewowe jest jeszcze wiele do zrobienia. 
	 Z drugiej strony leczenie  raka piersi w Polsce, wymaga również zmian systemowych. 
Obecnie są wprowadzone procedury i sposób rozliczeń przyjęty przez NFZ, którego stosowanie 
powoduje rozbieżność interesów pacjenta (a także ośrodka leczącego i lekarza) i płatnika. Lekarz 
zamiast zastanawiać się jak optymalnie leczyć – aby interwencja była zgodna z aktualnym stanem 
wiedzy medycznej, zastosowana bez zbędnej zwłoki, nienarażająca pacjentki na wielokrotne przejazdy, 
a także kosztowo-efektywna – musi koncentrować się na tym, jak daną procedurę rozliczyć i ile czasu 
musi minąć od jednej wizyty chorej do drugiej wizyty, aby sprostać ograniczeniom wprowadzonym 
przez NFZ. 
	 W ciągu minionego 20-lecia w zakresie diagnostyki, zwłaszcza obrazowej (czytaj w marcu), 
mamy wiele nowości, ale bardzo istotną innowacją było wprowadzenie biopsji mammotonicznej. 

Łączy ona ocenę charakteru zmiany z wyleczeniem – 
chirurgicznym usunięciem guzka, jeżeli ma on średnicę do 
1 cm. Biopsja mammotomiczna jest najnowocześniejszą 
formą diagnozowania stwierdzonych guzków. Powstałe 
w piersi zmiany pobierane są metodą próżniową. Badanie 
wykonywane jest w łagodnym znieczuleniu miejscowym 
i jest uważane za jedno z najbardziej precyzyjnych. Ten 
rodzaj biopsji trwa do 15 minut, a zaraz po pobraniu 
fragmentu tkanki pacjentka może iść do domu.
	 W Wałbrzychu mamy to szczęście, że kobiety 
z podejrzeniem raka piersi a także te zdiagnozowane 
i leczone mają do dyspozycji nowoczesny Szpital im. 
Dra A. Sokołowskiego wyjątkowo ukierunkowany na tę 
chorobę. Spełnione są tu najnowocześniejsze standardy 
diagnostyczne i najbardziej innowacyjne, czasem 

DIAGNOSTYKA RAKA PIERSI

Zmiana (guz) podejrzana o zmiany patologiczne w badaniu:
 -  badanie palpacyjne
 -  ultrasonografia (USG)
 -  mammografia

Biopsja gruboigłowa

Guz wyczuwalny: Biopsja guza bezpośrednia

Guz niewyczuwalny: Biopsja guza pod kontrolą USG

Biopsja mammotomiczna

Rak piersi
Nie stwierdza się
cech nowotworu

złośliwego

Diagnostyczne
wycięcie guza
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WĘZŁY CHŁONNE NIEPODEJRZANE
O OBECNOŚĆ PRZERZUTÓW:
 -  badanie palpacyjne
 -  ultrasonografia

WĘZŁY CHŁONNE PODEJRZANE
O OBECNOŚĆ PRZERZUTÓW:
 -  badanie palpacyjne
 -  ultrasonografia

TAK

NIE

Ponowna biopsja
lub diagnostyczne

wycięcie guza

unikatowe w kraju metody leczenia z chirurgią onkoplastyczną na czele. Już pan dr Henryk Maciąg - 
nieżyjący twórca Oddziału Chirurgii Onkologicznej - wprowadził  przed laty zasadę współdecydowania 
o sposobie leczenia  zespołu/konsylium medyków z udziałem samej pacjentki. W latach kolejnych 
uznano to za standard, niestety do dziś nie funkcjonuje we wszystkich ośrodkach. W skład takiego 
zespołu wchodzą: 	 chirurg onkolog, onkolog kliniczny - chemioterapeuta, radiolog/ radioterapeuta, 
psycholog/psychoonkolog, konsultant odpowiedniej specjalizacji (jeżeli pacjentka jest obciążona 
jakąś przewlekłą chorobą, np. nefrolog), koordynator - zwykle pielęgniarka onkologiczna, sekretarka 
medyczna oraz sama pacjentka, chętnie z osobą towarzyszącą.
 Standardy leczenia nowotworów złośliwych piersi oparte są na złożonych 
wielodyscyplinarnych schematach postępowania, różnicowanych ze względu na stopień zaawansowania 
nowotworu, jego rodzaj czy inne cechy umożliwiające dobór skutecznego leczenia z wykorzystaniem 
szerokiego wachlarza możliwych do zastosowania technik leczniczych. Główne z nich, to:
Zabieg chirurgiczny – leczenie polegające na wycięciu guza w całości i/lub węzłów chłonnych i/lub 
całego gruczołu piersiowego razem z częścią skóry i brodawką sutkową. Leczenie operacyjne stanowi 
podstawowy i nieodzowny element każdego schematu leczenia raka piersi, od którego odstępuje się 
tylko w przypadku guzów „nieoperacyjnych”.
Radioterapia – leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (najczęściej do bezpośredniego 
niszczenia komórek nowotworowych - w Wałbrzychu stosowane już śródoperacyjnie!). Podstawowa, 
obok chirurgii i leczenia systemowego, metoda  leczenia raka piersi, która stosowana jest we wszystkich 
stopniach zaawansowania choroby i praktycznie na wszystkich etapach leczenia.
Chemioterapia – leczenie z wykorzystaniem leków cytostatycznych, hamujących podziały komórek, 
które podawane są w cyklach i składają się na tzw. kursy chemioterapii. W ramach tego rodzaju 
leczenia zastosowanie mają określone kombinacje leków cytostatycznych, nazywane schematami 
chemioterapii. Leczenie może być prowadzone na każdym etapie procesu terapeutycznego, często też 
w połączeniu z innymi terapiami lekowymi (hormonoterapią czy celowanym leczeniem biologicznym). 
Hormonoterapia – leczenie z wykorzystaniem hormonów lub leczenie polegające na regulacji 
wydzielania określonych typów hormonów, które ma na celu ograniczenie wpływu hormonów na 
gruczoł  piersiowy i  hormonowrażliwe komórki raka (nowotwory, w  których obecne są receptory 
hormonalne estrogenowe (ER) i/lub progesteronowe (PgR)).
Leczenie biologiczne – leczenie z wykorzystaniem leków ukierunkowanych molekularnie (terapii 
celowanej), wpływających na procesy sygnalizacji wewnątrzkomórkowej lub mechanizmy układu 
odpornościowego.
	 Każda z  opcji leczenia raka piersi stanowi element wielodyscyplinarnego procesu 
terapeutycznego, który może składać się z sekwencji poszczególnych rodzajów leczenia lub ich 
prowadzenia jednoczasowego.
	 Podstawowe modele lecznicze stosowane w schematach terapii przeciwnowotworowej to:  
Leczenie systemowe – leczenie ogólnoustrojowe obejmujące cały organizm (najczęściej w postaci 
chemioterapii). 
Leczenie miejscowe – obejmujące obszar zmiany nowotworowej (zabieg operacyjny lub radioterapia).
Leczenie skojarzone – leczenie nowotworu, w którym wykorzystano więcej niż jedną metodę leczenia:
Leczenie neoadjuwantowe (indukcyjne, przedoperacyjne) – leczenie systemowe poprzedzające 
leczenie miejscowe (np. leczenie farmakologiczne przed zabiegiem chirurgicznym, mające na celu 
zmniejszenie masy guza i umożliwienie radykalnego leczenia miejscowego oraz ograniczenie ryzyka 
wystąpienia przerzutów). 
Leczenie adjuwantowe (uzupełniające, pooperacyjne) – leczenie systemowe poprzedzone leczeniem 
miejscowym, które ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przerzutów i wydłużenie przeżycia 
(np. pooperacyjna chemioterapia lub hormonoterapia); 
Leczenie jednoczesne – w którym kilka różnych terapii stosuje się jednocześnie.  
Leczenie sekwencyjne – w którym kilka różnych terapii następuje po sobie w określonej kolejności. 
Leczenie radykalne – mające na celu wyleczenie chorego
Leczenie paliatywne – mające na celu wydłużenie przeżycia oraz poprawę jakości życia chorego. 
Leczenie objawowe – mające na celu poprawę jakości życia.
	 Wybór metod leczenia miejscowego lub systemowego w odpowiednich stopniach 
zaawansowania opiera się na ocenie klinicznej i patomorfologicznej, uwzględniającej także rodzaj 
dotychczasowego leczenia i odpowiedź na nie, stan menopauzalny i wiek osoby chorej, stan sprawności, 
przebyte i współistniejące choroby oraz ich leczenie, a także opinie i preferencje pacjentki.

rekonstrukcja odroczona piersi po 
amputacji, dostępna dla każdej z kobiet 
leczonych w przeszłości, kiedy jedyną 
metodą chirurgiczną była amputacja, 
rekonstrukcje wykonywane są w ramach 
kontraktu z NFZ

Droga diagnostyczna i podstawowy schemat leczenia raka piersi



Dzięki temu możemy także zaproponować 
rekonstrukcję piersi większej ilości kobiet 
które musiały ją stracić w wyniku leczenia 
nowotworu. Najnowsze podejście do 
rekonstrukcji piersi to powrót do znanej 
od wielu lat koncepcji czyli wykorzystaniu 
własnych tkanek do odtworzenia piersi. 
Ale nie w postaci przenoszenia mięśni 
z pleców czy brzucha a przeszczepu tkanki 
tłuszczowej. Tkanka ta jest łatwo dostępna 
a odpowiednio wyselekcjonowana może 
być wszczepiona w dowolne miejsce. 

Początkowo używano jej do poprawy wyników estetycznych po leczeniu 
oszczędzającym oraz po rekonstrukcji implantami. Nie trzeba było czekać 
zbyt długo a przeszczep własnego tłuszczu 
zaczął być używany do rekonstrukcji całej 
piersi. Pierś zrekonstruowana tą metodą 
ma wszystkie właściwości naturalnych 
tkanek. W przeciwieństwie do implantów 
silikonowych jest to żywa tkanka w związku 
z czym ma naturalną konsystencję. Jest tkanką 
własną więc nie ma ryzyka „odrzucenia” 
przeszczepu. I jeszcze dodatkowy plus: 
zmienia się w taki sam sposób jak pozostałe 
tkanki organizmu. Jeśli pacjentka przytyje 
to pierś „tłuszczowa” przytyje także. 
Jeśli schudnie to także schudnie pierś 
zrekonstruowana. Postęp w leczeniu rekonstrukcyjnym jest bardzo szybki. 
Ciekawe co przyniesie w kolejnych latach. 

	 	 	 	 	 Dr n. med. Paweł Pyka chirurg 
onkolog-onkoplastyk

(przedstawione zdjęcia udostępnione zostały ze zbiorów Pana Doktora)

W MAJU promocyjne badania USG piersi dla:
W związku z majowym Dniem Matki i czerwcowym Dniem Dziecka - zapraszamy Mamy z Córkami na dwa badania w cenie jednego.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

ONKOPLASTYKA
Postęp w medycynie to rzecz bezdyskusyjna. Widać to na co dzień patrząc 
na wyposażenie szpitali i przychodni. Ale postęp w medycynie dokonuje się 
nie tylko na poziomie coraz lepszego sprzętu i doskonalszych leków. Zmienia 
się także filozofia leczenia wielu chorób. Gdy zaczynałem pracę jako młody 
lekarz (ponad 20 lat temu) leczenie raka piersi opierało się na mastektomii. 
Panowało przekonanie, że aby wyleczyć ten nowotwór trzeba usunąć całą 
pierś. Obecnie wg zaleceń towarzystw senologicznych 70% chorych leczonych 
w wyspecjalizowanych ośrodkach powinno mieć wycięty tylko guz i pozostawioną 
pierś. W każdej zaś sytuacji, w której to możliwe, jeśli już zaawansowanie 

nowotworu wymaga amputacji piersi 
powinniśmy naszym pacjentkom 
zaproponować natychmiastową rekonstruk-
cję piersi. 

Taka sytuacja doprowadziła do rozwoju 
całkiem nowej dziedziny w medycynie czyli 
onkoplastyki. Aby zachować kształt piersi 
i zapewnić symetryczny wygląd biustu po 
operacji konieczna jest wiedza z zakresu 
chirurgii plastycznej. Jak poprowadzić 
cięcia żeby blizna była najmniej widoczna. 
Tym bardziej taka wiedza konieczna jest 
do wykonania rekonstrukcji piersi. Razem 
z onkoplastyką pojawił się nowy typ 
specjalizacji lekarskiej. Chirurg piersi to 
specjalista chirurgii onkologicznej i chirurg 
plastyk w jednym. Wprowadzenie nowych 
materiałów czyli lepszych implantów 
piersiowych, sztucznych i biologicznych 
siatek do uzupełnienia i zastąpienia 

brakujących struktur piersi znacząco poprawiły jakość chirurgicznego leczenia 
pacjentek z nowotworem piersi.

pacjentka, u której lewą pierś amputowano wcześniej i zrekonstruowano w okresie 
późniejszym stosując implant a prawą pierś amputowano  z jednoczesną rekonstrukcją 
implantem  i siatką

pacjentki po  leczeniu
oszczędzającym pierś  

pacjentki po jednoczasowej z amputacją rekonstrukcji piersi implantem i siatką

pierś po rekonstrukcji
z użyciem własnej tkanki -
mięśnia najszerszego grzbietu

pierś po rekonstrukcji
z wykorzystaniem własnej

tkanki tłuszczowej pacjentki



W CZERWCU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie,  które  korzystają z Brastera, bądź zgłosiły się na badanie PRO do dowolnego punktu (prosimy o ostatni wynik) na badania z 25% rabatem. 

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

Komórki nowotworowe odróżnia od zdrowych nasilony metabolizm 
i wytwarzanie gęstej sieci naczyń włosowatych. Te dwa procesy powodują 
powstawanie ognisk podwyższonej temperatury, które widać w termografii 
kontaktowej.

Urządzenie medyczne Braster, dzięki specjalnej matrycy wykorzystującej 
termografię kontaktową, jest w stanie zarejestrować nawet 3 mm obszary 
w piersi o podwyższonej temperaturze, które mogą świadczyć o niepokojących 
zmianach złośliwych.

Zalety systemu Braster to przede wszystkim możliwość wykonania 
wiarygodnego, comiesięcznego samobadania oraz otrzymanie wyników bez 
konieczności wychodzenia z domu.

Braster to urządzenie medyczne monitorujące rozkład temperatury w piersiach 
oraz rejestrujące obszary podwyższonej temperatury, które mogą świadczyć 
o zmianach złośliwych.

Aplikacja mobilna Braster Care, instalowana na smartfonie lub tablecie, łączy 
się bezprzewodowo z urządzeniem, intuicyjnie prowadząc przez cały proces 
badania, a następnie wysyła dane do Centrum Telemedycznego Braster w celu 
analizy.

Nie chcesz kupować pakietu badań i korzystać z własnej aplikacji? Nie potrafisz 
samodzielnie przeprowadzić badania? Skorzystaj z systemu BRASTER PRO. 
Dzięki niemu możesz badać się w jednym z punktów powstającej sieci, np. 
w PRO FEMINIE, badanie jest dostępne na naszym urządzeniu, wynik wyślemy 
Ci mailem do 48 godzin, możesz zgłaszać się do nas systematycznie. Polecamy. 
Zapraszamy.

Braster to system czujności onkologicznej
uzupełniający standardowe
metody diagnostyczne 
i badania przesiewowe.



W LIPCU promocyjne badania USG piersi dla:
Promując Panie kompleksowo  działające profilaktycznie - zapraszamy na USG piersi z 25% rabatem

Panie z aktualnym wynikiem cytologii płynnej lub tradycyjnej. 
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

CYTOLOGIA
Mianem cytologii określa się potocznie cytologiczne badanie przesiewowe 
w kierunku wykrycia raka szyjki macicy, pozwalające na wczesne rozpoznanie jej 
stanu przedrakowego w tzw. fazie nieinwazyjnej. Cytologia stanowi współcześnie 
podstawowe narzędzie ochrony przed wspomnianym nowotworem i pozwala 
znaczenie obniżyć umieralność z powodu raka szyjki macicy.

W swojej „tradycyjnej” wersji polega ono na pobraniu specjalną szczoteczką 
z tarczy i kanału szyjki macicy próbek zawierających komórki błony śluzowej 
nabłonka. Nanoszone są one na dwa oddzielne szkiełka laboratoryjne 
a następnie utrwalane odczynnikami chemicznymi i wysyłane do laboratorium 
histopatologicznego, gdzie podlegają analizie mikroskopowej.

Dla wiarygodności badania kluczowe znaczenie ma prawidłowe pobranie 
materiału i przeniesienie go na preparat mikroskopowy. Jeśli komórek do oceny 
będzie na preparacie niewiele, będą one nieprawidłowo utrwalone, podsuszone 
lub zasłonięte krwią - ocena mikroskopowa może być znacznie utrudniona 
lub wręcz niemożliwa. Wspomniane czynniki obniżają jakość preparatów 
i stwarzają ryzyko przeoczenia stanów przedrakowych.

Cytologia na podłożu płynnym staje się coraz popularniejszą alternatywą dla 
klasycznej cytologii z wykorzystaniem szkiełka mikroskopowego w profilaktyce 
raka szyjki macicy. Pozwala na stworzenie preparatu mikroskopowego 
pozbawionego niepożądanych elementów, takich jak czerwone krwinki, bakterie 
czy śluz. Efektem jest znacznie wyższa dokładność analiz i możliwość wykonania 
dodatkowych badań molekularno-genetycznych z tej samej próbki. np. wirusów 
brodawczaka ludzkiego (HPV), wirusów opryszczki (HSV), bakterii Chlamydia 
trachomatis i innych

Badanie poleca się  wykonać około 10-14 dnia cyklu, otrzymuje się wówczas 
najbardziej jednoznaczne wyniki. W Wałbrzychu w otwartej przed rokiem nowej  
palcówce Diagnostyki przy ul. Długiej 2 materiał do badania cytologicznego 
pobiera przeszkolona położna, zadzwoń tel. 663 680 304

Postęp w ginekologii w ostatnim ćwierćwieczu
 Postęp w ginekologii nie jest tak dynamiczny jak np. w informatyce czy 
elektronice, jednak w ostatnich latach odnotowano spektakularne odkrycia 
również w tej dziedzinie. Przełomowym badaniem było opublikowanie przez 
zespół profesora Haralda zur Hausena z Heidelbergu w  Niemczech     ( nagroda 
Nobla, 2008 ), że głównym, choć prawdopodobnie nie jedynym czynnikiem 
sprawczym raka szyjki macicy, jest przewlekła infekcja wysokoonkogennym 
typem wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Odkrycie to sprawiło, że leczenie 
nadżerek (dotychczas uważano nadżerki za stan przedrakowy) przeszło 
do historii. Aktualnie uważa się, że profilaktyka czynna, czyli szczepienia 
przeciwko wirusowi HPV oraz profilaktyka bierna tj. badania cytologiczne 
nowej generacji (tzw. cytologie płynne, LBC) połączone z testami na obecność 
wysokoonkogennych typów HPV stanowią najlepszy oręż w zapobieganiu 
i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy. Dodatkowo wprowadzenie 
biomarkera p16/Ki67 stanowi cenne uzupełnienie wczesnej diagnostyki raka 
szyjki macicy.

Innym wartym odnotowania przełomem w ginekologii jest upowszechnienie 
badań ultrasonograficznych i histeroskopowych we wczesnej diagnostyce raka 
błony śluzowej macicy.

W zakresie diagnostyki raka jajnika nie odnotowano tak znaczącego postępu 
jak w diagnostyce raka szyjki macicy, ale wprowadzenie systemów analizy 
prognostycznej obrazowania (np. International Ovarian Tumor Analysis), badań 
przepływów naczyniowych czy zastosowanie biomarkerów daje podstawę do 
stwierdzenia, że również w tym dziale ginekologii obserwuje się postęp.

Dr n. med. Andrzej Szymczyk
specjalista ginekologii i endokrynologii

Szczepienie nie zastępuje cytologii. A cytologia nie zastępuje szczepienia 

Rak szyjki macicy atakuje rocznie 2,5–3 tys. Polek. Połowa umiera; większym 
zabójcą jest tylko nowotwór piersi.

Cytologia jest prewencją wtórną i absolutną koniecznością, bowiem tylko 
ona jest w stanie wcześnie wykryć zmiany, które można leczyć skutecznie na 
wczesnym etapie w możliwie mało inwazyjny (po prostu mało okaleczający) 
sposób. Cytologia nie chroni jednak przed rozwojem raka – nie jest prewencją 
pierwotną. Szczepienie zapobiega rozwojowi raka. Wiele miast organizuje 
ze swoich środków akcje profilaktyczne i w ramach tych programów istnieje 
możliwość zaszczepienia dziecka bezpłatnie. 10 letnie obserwacje udowodniły, 
że immunizacja jest skuteczna nawet po wielu latach 

Szczepienie, które zabezpiecza przed występującymi w podawanym preparacie 
konkretnymi typami HPV (HPV odpowiada też za inne nowotwory złośliwe: 

raki gardła, krtani, jamy ustnej, sromu, pochwy, odbytu, prącia i inne), jest 
więc zagrożeniem nie tylko dla kobiet, ale i mężczyzn, nie chroni rzecz jasna 
w 100% przed tą chorobą. Jak każda szczepionka daje dużą szansę na uniknięcie 
zagrożenia, ale tylko regularne badania cytologiczne mogą zapewnić kobietom 
większe bezpieczeństwo. Dawkę szczepionki trzeba  powtórzyć trzykrotnie.  
Do wyboru jest szczepionka czterowalentna, poza typami odpowiadającymi 
za raki, chroni także przed kłykcinami kończystymi. Są to niezwykle trudne 
w leczeniu brodawkowate zmiany zlokalizowane na narządach rozrodczych, 
przenoszone drogą płciową. Aktualnie na rynku dostępna jest też szczepionka 
dziewięciowalentna chroniąca przed dodatkowymi szczepami powodującymi 
uciążliwe infekcje.



W SIERPNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy studentki i uczennice powyżej 16 roku życia  na badanie z 30 % rabatem.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

RAK JAJNIKA
Choć statystyczna kobieta ma jedynie 1,5% „szansy” zachorowania na nabłonkowego raka 
jajnika, to jednocześnie jest on czwartą z najczęstszych przyczyn zgonów nowotworowych 
u kobiet w Polsce. Według statystyk Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie dotyka 
on ok. 3600 Polek, spośród których 80% ma więcej niż 50 lat. Nie omija jednak też 
kobiet młodszych, a nawet dziewczynek, u których rzadziej prowadzi do śmierci, może 
natomiast powodować niepłodność.
Oprócz dojrzałego wieku, rozwojowi raka jajnika sprzyja duża ilość owulacji. Do 
pewnego stopnia mamy na nią wpływ – liczba owulacji spada wraz z ilością ciąż 
i dzięki karmieniu piersią, jak i przy stosowaniu antykoncepcji hormonalnej. 10-15% 
przypadków raka jajnika ma podłoże genetyczne; jego ryzyko wzrasta u nosicieli mutacji 
genów BRCA. Progresji choroby sprzyja to, że daje ona łatwe do zlekceważenia objawy. 
Dopiero w stadium zaawansowanym obserwuje się krwawienia z pochwy i ból brzucha, 
a pojawiające się ponad rok przed rozpoznaniem raka dolegliwości gastryczne, takie jak 
brak apetytu, uczucie pełności w jamie brzusznej, zgaga czy wzdęcia rzadko skłaniają do 
wizyty u ginekologa. Tymczasem to regularne badanie lekarskie ma największe znaczenie 
w wykrywaniu choroby.
Na polu diagnostyki nowotworów wysiłki naukowców koncentrują się na poszukiwaniu 
substancji, które pojawiałyby się w organizmie na samym początku rozwoju raka 
i jednocześnie ich obecność łatwo byłoby wykryć. W przypadku raka jajnika nadzieje 
budzi badanie DNA w wymazie cytologicznym pobieranym przy okazji testu w kierunku 
raka szyjki macicy. Okazuje się, że w materiale tym można wykryć zmiany genetyczne 
pojawiające się już we wczesnym stadium choroby. Co więcej, zmiany te są swoiste – nie 
występują w innych chorobach ani u osób zdrowych. Upłynie jednak jeszcze dobrych 
parę lat zanim testy takie będą mogły być wprowadzone w rutynowej diagnostyce. Już 
teraz badania laboratoryjne mogą być jednak bardzo pomocne w wyborze leczenia raka 
jajnika, ocenie jego skuteczności i wykrywaniu ewentualnej wznowy choroby.
Markery nowotworowe – „ślady” raka
Do najbardziej znanych badań należy oznaczanie markera nowotworowego CA125, 
którego stężenie we krwi chorych rośnie. Może ono być pomocniczo wykorzystywane 
w diagnozowaniu raka jajnika u kobiet, u których jest on podejrzewany lub kontroli 
pacjentek z podwyższonym ryzykiem tego nowotworu, np. nosicielek mutacji BRCA. 
Głównie sprawdza się jednak w monitorowaniu efektywności terapii – zmiany poziomu 
CA125 przed, w trakcie i po leczeniu zwykle (choć nie zawsze!) odzwierciedlają dynamikę 
choroby, tzn. są wysokie w jej trakcie, spadają do wartości normalnych przy efektywnym 
leczeniu, a ponownie rosną w przypadku wznowy. Trzeba jednak pamiętać, że oznaczanie 
tego markera nie ma zastosowania u ok. 20% chorych, u których występuje typ raka 
jajnika nieprodukujący antygenu CA125. Ponadto poziom CA125 we krwi rośnie w stanach 
fizjologicznych, takich jak ciąża czy miesiączka oraz w chorobach nienowotworowych, np. 
stanach zapalnych miednicy małej czy w łagodnej chorobie rozrostowej, endometriozie. 
CA125 nie jest też „zarezerwowany” dla raka jajnika – jego stężenie wzrasta również 

Zespół laboratoriów DIAGNOSTYKI działa od 1995 roku w  wielu punktach w  Polsce 
i łącznie zatrudnia 6000 pracowników, świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie 
najnowszej wiedzy i  oferuje najnowocześniejsze możliwości skorzystania ze swoich 
usług, m.in. jest to e-sklep pod adresem www.diag.pl gdzie można zakupić zniżkowe 
e-pakiety badań, są to np. e-pakiet dla kobiet, e-pakiet bad. hormonalnych dla kobiet, 
e-pakiet intymny, e-pakiet nowotworowy kobiecy  rozszerzony z bad. genetycznymi, czy 
e-pakiet onkologiczny kobiecy i wiele,  wiele  innych - SPRAWDŹ

w nowotworach okrężnicy, trzustki, piersi i płuc. Część ograniczeń CA125 można 
wyeliminować oznaczając inny marker raka jajnika: HE4. To stosowane od niedawna 
badanie jest czulsze i bardziej swoiste niż CA125, co znaczy, że pozwala wykryć nowotwór 
na wcześniejszym etapie i z większą pewnością – stężenie HE4 znacznie rzadziej wzrasta 
w nienowotworowych schorzeniach ginekologicznych oraz nowotworach innych niż rak 
jajnika. Marker ten pozwala też na wykrycie raków jajnika nieprodukujących CA125 oraz 
wczesnych stadiów raka jajnika, kiedy poziom CA125 może być w normie. Znajduje też 
zastosowanie w monitorowaniu leczenia oraz wykrywaniu wznów.
Nie każdy wykryty guz przydatków jest nowotworem złośliwym. Jak to jednak stwierdzić? 
Od kilku lat pomaga w tym specjalny algorytm – ROMA, szacujący ryzyko raka jajnika 
u kobiet ze stwierdzonym guzem w obrębie miednicy mniejszej na podstawie wyników 
jednoczesnego oznaczenia dwóch markerów tego nowotworu – CA125 i HE4 oraz 
w powiązaniu z tzw. statusem hormonalnym kobiety – tego, czy jest ona przed, czy 
po menopauzie. Wartość liczbowa uzyskana w algorytmie ROMA porównywana jest do 
ustalonego punktu odcięcia, którego przekroczenie informuje o wysokim ryzyku raka 
jajnika i sygnalizuje potrzebę wdrożenia specjalistycznych procedur leczniczych, znacznie 
zwiększających przeżywalność pacjentek.
Pewien odsetek nowotworów jajnika ma podłoże genetyczne, w 80-90% związane 
z mutacją genów BRCA. Ryzyko raka jajnika najbardziej wzrasta (do 70%) w przypadku 
posiadania mutacji genu BRCA1, rośnie też u nosicielek mutacji BRCA2 (do 30%). Mutacje 
genów BRCA są też silnie powiązane z występowaniem raka piersi (także u mężczyzn), 
mogą również predysponować do raka gruczołu krokowego, jajowodu oraz jelita grubego, 
żołądka i trzustki. Nowoczesne badania krwi metodą PCR pozwalają sprawdzić, czy 
u konkretnej osoby występują mutacje BRCA. Badania są zalecane m.in. u krewnych 
chorych na nowotwory piersi lub jajnika (szczególnie jeśli zachorowanie nastąpiło przed 
50 rż.) i u krewnych osób ze stwierdzoną mutacją BRCA. Co daje takie badane? Pozwala 
„wyłowić” osoby zagrożone nowotworem, dzięki czemu mogą one skuteczniej przed 
nim się chronić. „Złe” geny oznaczają tylko predyspozycję do raka, który rozwija się we 
współistnieniu innych czynników. Na wiele z tych czynników mamy wpływ – możemy 
kontrolować dietę i styl życia, a w przypadku raka jajnika – podejmować świadome 
decyzje dotyczące płodności i macierzyństwa. Świadomość większego ryzyka nowotworu 
stymuluje też do dbałości o zdrowie – niezaniedbywania kontrolnych badań i wizyt 
lekarskich. Profilaktyka naprawdę działa cuda!
 
Opracowano na podstawie: Dr Emilia Martin
laboratoria medyczne DIAGNOSTYKA



WE WRZEŚNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie pijące zieloną herbatę  (na dowód opakowanie) na badanie z 25% rabatem

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

Dietą w raka: co jeść, by ograniczyć ryzyko nowotworów?

Aż 80-90% nowotworów bezpośrednio wiąże się z trybem życia: nieodpowiednim 
odżywianiem się, paleniem tytoniu, brakiem ruchu i zanieczyszczeniem środowiska! 
Na liście produktów, które mogą przyczynić się do rozwoju raka znajdują się głównie tłuste, 
słodkie i pełne chemii produkty. Na szczęście zależność ta działa w drugą stronę - zdrową 
dietą można zminimalizować ryzyko choroby. Nowotwory należy rozpatrywać jako chorobę 
polegającą na pojawieniu się w organizmie pierwszej komórki, która zaprzestaje reagować 
na wysyłane przez organizm sygnały dotyczące ograniczenia jej dalszego życia oraz która 
wytwarza coraz więcej komórek potomnych,  coraz bardziej opornych na sygnały obronne 
organizmu. Nowotwór  to choroba, która potrafi skutecznie zahamować fundamentalny proces 
odnowy organizmu i stabilizacji. Konkuruje ze zdrowymi tkankami, zatruwa je, uniemożliwia 
im odnawianie i zaburza ich życie. Z czasem są one coraz bardziej słabe, degenerują się 
i obumierają. Powstaje pustka, którą wypełniają śmiercionośne komórki nowotworowe. Aby 
układ odpornościowy pracował właściwie, musi mieć dostęp do wielu substancji, które są 
mu niezbędne (np. witamin C, A i B oraz D, minerałów, bakterii jelitowych), jak również  nie 
może wykorzystywać substancji, które nie pozwalają mu na właściwe działanie – szczególnie 
substancji wywołujących stres oksydacyjny (np. metali ciężkich, toksyn: pestycydów, leków). 
Okazuje się też, że komórki nowotworowe nadużywają naturalnych procesów naszego 
organizmu. 
Mechanizm rozkładu kolagenu (właściwy w naturze np. wykorzystywany przez komórki 
jajowe podczas owulacji albo przez leukocyty w reakcjach obronnych organizmu) 
wykorzystywany jest przez wszystkie rodzaje nowotworów, bez względu na ich pochodzenie. 
Rozwijając się w organizmie, nowotwory angażują  jednocześnie 4 główne mechanizmy:
1.	 ich komórki dzielą się niepowstrzymanie, w sposób niekontrolowany 
2.	 rozprzestrzeniają się  w miejscu inwazji i mają zdolność tworzenia przerzutów do 	
	 innych organów
3.	 rosnąc, stymulują tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, które dostarczają 		
	 nowotworowi pożywienia i zapewniają ciągły wzrost
4.	 komórki rakowe, w przeciwieństwie do normalnych komórek naszego organizmu, 	
	 nie podlegają naturalnemu procesowi umierania (apoptoza), są nieśmiertelne

Dzięki świadomemu odżywianiu mamy wpływ np. na stymulację i wspomaganie układu 
odpornościowego, na możliwość stabilizacji tkanki łącznej, która tworzy swoistą barierę  dla 
rozrostu i przerzutów nowotworu, na ograniczenie stresu oksydacyjnego, na hamowanie 
angiogenezy, na stymulację śmierci komórek nowotworu. Dzięki pewnym składnikom  
żywności jesteśmy w  stanie nie tylko hamować namnażanie komórek nowotworowych, ale 
także naprawiać nasze DNA, a nawet wpływać na nasze hormony.
Pozostaje nam poznać komórkowe składniki odżywcze i pożywienie, w którym je spotykamy 
oraz wyeliminować z żywienia toksyny i inne substancje mordercze.
Najistotniejsze są: witaminy, polifenole, izotiocyjaniny  i fitosterole  roślinne, aktywne 
substancje roślinne np. resweratrol, kurkumina, aminokwasy, odpowiednie tłuszcze, jaja, 
ryby, mikroelementy np. selen.
Nie mniej ważna jest wiedza o toksynach, które serwuje nam współczesny świat, zatem 
starajmy się wybierać żywność hodowaną bez ulepszaczy, przygotowywać jak najmniej 
przetworzoną, aby wydobyć z niej te resztki wartości, które tam jeszcze są i ograniczyć 
konieczność (niestety!) suplementacji. 

Najwięcej antynowotworowych składników znajdziemy w owocach i warzywach – zwłaszcza 
jeśli jemy ich więcej niż porcję dziennie (przy 3 porcjach dziennie ryzyko nowotworowe 
obniża się o 14 proc., przy 5 – o 29 proc., przy 7 – o 36 proc., a powyżej – aż o 42 proc.). 
Naukowcy uważają, że im więcej w naszej diecie wartościowych owoców i warzyw, tym lepiej 
jesteśmy w stanie się chronić nawet przed najbardziej agresywnymi rodzajami nowotworów. 
Najbardziej pożądane to: kapustne warzywa krzyżowe (brukselka, brokuł, kalafior), 
pomidory – likopen!, kolorowe warzywa (papryka, bakłażan, burak, marchew), liściaste 
zielone (szpinak, jarmuż, rukola), soja i nasiona roślin strączkowych (błonnik roślinny), 
cytrusy-cytryna, pomarańcza, grejpfrut, owoce jagodowe, kolorowe (borówki, jagody, arbuz, 
maliny) oraz jabłka.
Wielu lekarzy i naukowców mówi, że warto wzbogacić swoją dietę w przyprawy i zioła, 
które zmniejszą ryzyko pojawienia się komórek rakowych. Wśród nich: chili, czosnek, cebula, 
kurkuma i rozmaryn, mięta, tymianek, majeranek, oregano, bazylia, imbir, szafran, cynamon.
A napoje: woda mineralna, świeżo wyciśnięte soki z owoców i warzyw (buraków), herbata 
zielona i japońska Matcha,  herbaty ziołowe (z dzikiej róży, pokrzywy, głogu). 
W Polsce zmagamy się z niskim spożyciem ryb w naszej codziennej diecie. Ryby (szczególnie 
te tłuste) to wspaniałe źródło: witaminy D, kwasów omega-3 i selenu. Wszystkie te 3 składniki 
znajdują się na liście przeciwnowotworowej. Wśród produktów wykazujących silne działanie 
przeciwnowotworowe znajdziemy także produkty fermentacji mlekowej, tj. jogurt, kefir, 
kwaśne mleko i wszelkie kiszonki (kapusta kiszona!, ogórki) ze względu na zawarte w nich 
naturalnie występujące bakterie probiotyczne oraz wapń (w produktach mlecznych). Nie do 
przecenienia są też orzechy, zwłaszcza włoskie (zawierają substancję zwaną pedunculagin, 
którą organizm metabolizuje do urloitynów - te zaś, to związki wiążące się z receptorami 
estrogenowymi, odgrywają ważną rolę w zapobieganiu raka piersi) oraz migdały itp. 
Co wykluczamy?
Na pewno trzeba się pozbyć wszelkich używek i produktów powszechnie uznawanych za 
niezdrowe. Rezygnujemy z alkoholu (poza czerwonym winem-resweratrol!), rafinowanych 
węglowodanów, tłuszczów trans, fast foodów, smażonych dań, czerwonego mięsa i wszelkich 
produktów, które mają tak długą listę składników, że aż nie chce się czytać jej do końca. Po 
wykluczeniu tego wszystkiego automatycznie powstaje lista produktów, z których powinna 
się składać nasza dieta. Są to: warzywa i owoce, nabiał, chude mięso, produkty pełnoziarniste, 
zdrowe tłuszcze.



W PAŹDZIERNIKU promocyjne badania USG piersi dla:
Na badanie z 25% rabatem zapraszamy  Panie uprawiające jakąś aktywność ruchową  (do weryfikacji zdjęcie takiej aktywności). 

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

„Ruch może zastąpić większość lekarstw – żaden lek nie zastąpi ruchu”                              
(prof. Marian Weiss)

Ruch fizyczny wywiera na ludzki organizm wiele korzystnych efektów, a w dziedzinie 
walki z nowotworem jest ważnym narzędziem profilaktycznym, jak również 
wspomaga leczenie i  przeciwdziała nawrotowi choroby. Podstawowym celem 
wykonywania ćwiczeń fizycznych jest dotlenienie organizmu, które zmniejsza ryzyko 
zachorowania na raka. 

Korzyści z podejmowania aktywności fizycznej są oczywiste. Jej optymalny poziom 
stymuluje rozwój, zabezpiecza potrzeby ruchowe, wzmacnia wydolność serca, 
poprawia elastyczność mięśni i stawów, wzmacnia mięśnie i kości. Udowodniono, 
że osoby aktywne, w porównaniu do osób mało aktywnych, cieszą się lepszym 
samopoczuciem, rzadziej odczuwają dolegliwości psychiczne lub fizyczne, takie jak 
obniżony nastrój czy bóle głowy. Aktywność fizyczna w potocznym odbiorze kojarzy 
się z intensywnym uprawianiem różnych dyscyplin sportowych. Tymczasem nie 
trzeba być wytrawnym biegaczem lub doskonałym pływakiem, aby osiągnąć poziom 
aktywności fizycznej, który pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie i zmniejszy ryzyko 
zachorowania na raka.

Najlepszy efekt aktywności fizycznej zauważalny jest przy uprawianiu sportu przez 
co najmniej pół godziny w ciągu dnia. Aby aktywność fizyczna miała najkorzystniejszy 
wpływ na nasze zdrowie powinna odbywać się trzy razy w tygodniu. Najlepsze efekty 
osiąga się, kiedy uprawiamy sport nawet pięć razy w ciągu tygodnia. Intensywność 
wysiłku powinna być umiarkowana, a czas jego trwania powinien wynosić 30-60 
minut. Wysiłek powinien być dynamiczny, o charakterze tlenowym i angażujący duże 
grupy mięśniowe. Bardzo istotne jest, aby aktywność fizyczna zawsze rozpoczynała 
się rozgrzewką, a kończyła ćwiczeniami o charakterze uspokajającym. Odpowiednio 
dobrana i skrojona na możliwości danej osoby dyscyplina sportu, będzie sprawiała 
wiele radości i satysfakcji. Badania wykazują, że podczas wysiłku fizycznego poziom 
przyjemności rośnie wraz z kondycją (uwalnianie endorfin, czyli „hormonów 
szczęścia”), dlatego dzięki regularnemu treningowi zauważysz istotne zmiany nie 
tylko w stanie zdrowia, ale także w samopoczuciu i lepszym humorze.

Dowodów na to, że bycie fit zmniejsza częstotliwość zachorowania na konkretne 
nowotwory nie brakuje. To zasługa tego, że ruch chroni przed otyłością, zmniejsza 
stany zapalne w organizmie, reguluje gospodarkę hormonalną, poprawia wrażliwość 
na insulinę i zwiększa odporność organizmu. Każdy z tych elementów, zaniedbany, 
może prowadzić do rozwoju groźnych zmian.

Potwierdzony przez naukę pozytywny wpływ sportu na profilaktykę 
przeciwnowotworową dotyczy także raka piersi. Kobiety, które ćwiczą regularnie co 
najmniej 3 godziny w tygodniu, mają o 30-40 proc. mniejsze ryzyko zachorowania! 
W dodatku nigdy nie jest za późno na zadbanie o siebie, bo u pań pozostających 
w dobrej formie po 50-tce ryzyko zachorowania jest mniejsze o 17 %.  To, jak 
ważną rolę w naszym życiu odgrywa aktywność fizyczna przedstawia nam również 
najnowsza piramida żywienia opublikowana w 2016 roku i obowiązująca do dziś. 
Aktywność fizyczna jest jej integralną i najważniejszą częścią! - stanowi jej podstawę.

Specjalistyczna rehabilitacja ortopedyczna i sportowa
Mgr fizjoterapii Magdalena Lange tel. 515 65 95 70
Wałbrzych, HOTEL A’PROPOS  ul. Wieniawskiego 82

W ciągu ostatnich 20 lat świadomość o konieczności uprawiania sportu wzrosła 
znacząco. Obserwujemy duże zainteresowanie różnymi formami rekreacji ruchowej. 
Do najbardziej bezpiecznych i popularnych należą: spacery, nordic walking, 
pływanie, taniec, jazda na rowerze, narciarstwo biegowe, joga jak również siłownie 
na powietrzu, które cieszą się ostatnio dużą popularnością.

Pamiętaj o tym, że zasługujesz na to, aby czerpać radość z wysiłku i cieszyć się dzięki 
niemu pełnią zdrowia. Ruch ma zbawienny wpływ na całe nasze życie!

mgr fizjoterapii Magdalena Lange



Zalotka to miejsce, które powinny poznać wszystkie mieszkanki Wałbrzycha i okolic. Ten niewielki 
salon urody prowadzony jest przez utalentowaną wizażystkę i stylistkę   – Ewelinę Małecką-Gad. 
Tutaj każda klientka traktowana jest wyjątkowo, a usługi świadczone są w oparciu o jej indywidualne 
cechy oraz potrzeby. Wszystkie zabiegi wykonywane są przy użyciu wysokiej klasy kosmetyków, w tym 
prawdziwych nowości na rynku!
Czym zajmuje się #TeamZalotka? Specjalnością jest efektowny makijaż (okazjonalny, ślubny, 
studniówkowy), przedłużanie rzęs wieloma sprawdzonymi metodami, laminacja rzęs czy brwi oraz 
samą stylizacją brwi. Stylistki mogą także zająć się charakteryzacją, np. wykonując przerażający make 
up na Halloween lub bajeczną kompozycję na bal maskowy.
Salon urody Eweliny Małeckiej-Gad zlokalizowany jest w Wałbrzychu przy ul. Psie Pole 6 (w pobliżu 
komisariatu). Wzdłuż ulicy znajduje się ogólnodostępny parking. Drugi oddział Zalotki zlokalizowany 
jest w Szczawnie-Zdroju  przy ul. Zacisze 1 (tuż przy bramie na deptak). Zapraszamy na fachowe 
usługi i zachęcamy do korzystania ze specjalistycznych porad! Już teraz wizyty w Zalotce można 
rezerwować przez Internet. Także ten  zespół to wysokiej klasy stylistki i wizażystki, które potrafią 
zdziałać prawdziwe cuda; każda z nich wyszła spod skrzydeł Eweliny dzięki czemu Klientki mogą czuć 
się pięknie i bezpiecznie.

Zalotka
MAKE UP & LASHES
 zalotkamakeup@onet.pl
www.zalotkamakeup.versum.com
tel. 695 07 88 45
ul. Psie Pole 6, 58-301 Wałbrzych

W LISTOPADZIE promocyjne badania USG piersi dla:
Na badania z 25% rabatem zapraszamy klientki ZALOTKI (na dowód paragon).
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

EMOCJE A NOWOTWORY
Ciało i umysł stanowią jedność. Stare przysłowie głosi: „ w zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Zatem  stan zdrowia jest nierozłącznie powiązany z naszym samopoczuciem a jakiekolwiek 
zaburzenia poczucia wewnętrznej harmonii, spokoju, bezpieczeństwa czy po prostu 
zadowolenia z życia mają wpływ na reakcje biochemiczne naszego ciała. Nasze ciało składa 
się z komórek a sposób, w jaki ciało reaguje na negatywne sytuacje ma bezpośredni wpływ 
na ich funkcjonowanie.
Badania naukowe potwierdzają, że negatywne emocje mogą mieć bardzo niekorzystny 
wpływ na nasz organizm. Głęboki stres, brak miłości i szacunku do siebie, silne poczucie 
niezadowolenia ze swojego życia, tłumienie uczuć, konflikty zarówno wewnętrzne jak 
i z otaczającym światem, frustracje, samotność, brak więzi, poczucie odrzucenia i wiele 
innych mogą nie tylko doprowadzić do rozwoju wielu schorzeń, ale też poważnie zaburzyć 
proces zdrowienia. 
A co mają emocje do nowotworów? Otóż w sytuacjach stresowych w naszym ciele zwiększa 
się produkcja hormonu stresu znanego pod nazwą epinefryna. Jego wysoki poziom może 
utrzymywać się tak długo, ile trwa stan wzmożonego stresu bądź depresji. Oddziałuje on 
negatywnie na komórki rakowe sprawiając, że stają się one odporne na zniszczenie. Dzieje 
się tak, ponieważ zestawienie komórek rakowych z epinefryną powoduje, że znajdujące się 
w nich białko, powodujące śmierć komórkową, staje się nieaktywne. Dlatego tak ważnym jest, 
aby podczas procesu leczenia unikać sytuacji stresogennych a swoje myśli ukierunkowywać na 
pozytywne tory. Badanie zależności między stresem, systemem immunologicznym i rakiem 
doprowadziło do zaskakującego odkrycia. Wygląda na to, że komórki rakowe wytwarzają 
białka przekazujące systemowi odpornościowemu sygnał, aby zostawił je w spokoju, a nawet 
pomógł im się rozwijać.
Inne badania potwierdzają z kolei, że kobiety przeżywające silny stres wykazują trzykrotnie 
wyższe ryzyko zachorowania na raka piersi. Odkryto również, że zestresowane kobiety 
miały większe szanse zachorowania na raka charakteryzującego się brakiem receptorów 
estrogenowych. Tego rodzaju guzy nie reagują na terapie hormonalne.
Również niespełnione marzenia i wynikające z tego frustracje, niezadowolenie ze swojego 
życia stanowią jeden z głównych czynników stresogennych. Prowadzić to może do 
zaburzeń wydalania, trawienia i odporności, przyczyniając się tym samym do wzrostu 
poziomu toksycznych odpadów w ciele. Przyjęty posiłek nie jest trawiony w prawidłowy 
sposób, ponieważ naczynia krwionośne, przez które krew jest transportowana m. in. do 
organów układu trawiennego zaciskają się utrudniając jej swobodny przepływ. Sprawia to, 
że pewne ilości odpadów toksycznych składowane zostają w jelicie cienkim i grubym. Nie 
jest też wydzielana odpowiednia ilość soków trawiennych, a trwające przez dłuższy okres 
napięcie emocjonalne powoduje tworzenie się kamieni żółciowych w woreczku żółciowym 
i przewodach żółciowych wątroby. Nieustanne problemy z trawieniem i chroniczne 
zatwardzenia czynią z kolei nasze ciało mniej zdolnym do poradzenia sobie z chorobą, jaką jest 
rak. Ponadto  utrzymujące się przez długi czas problemy z trawieniem prowadzą do zastoju 
limfatycznego, blokady, która uważana jest za jedną z głównych przyczyn rozprzestrzeniania 
się  raka. Co ciekawe, badania na zwierzętach wykazały, że hormony odpowiedzialne za 
blokowanie stresu mogą wydłużyć życie pacjenta po przebytej operacji aż o 300%!
Innym ważnym czynnikiem zaburzającym prawidłową pracę naszego organizmu jest 
tłumienie w sobie negatywnych emocji.  Również jeśli staramy się być silnymi „na zewnątrz”, 
ale nie pracujemy nad wewnętrznymi słabościami, fundament naszej egzystencji może 
okazać się zbyt kruchy wobec trudów życia, wywołując emocjonalny kryzys. Badania na 
DNA udowodniły, że program genetyczny może ulec zmianie za pośrednictwem emocji, jakie 
odczuwa nasze ciało. Dzieje się to zarówno na poziomie świadomym jak i nieświadomym. 
To, w jaki sposób myślimy, jak reagujemy i co czujemy ma wpływ na nasze DNA i zmianę 
zachowań.

Pamiętajmy, że przyczyną choroby nie jest rak, lecz powody, dla których rak się rozwinął. 
To wszystko łącznie brane pod uwagę składa się na holistyczne, „całościowe” podejście do 
leczenia. Od tysiącleci hołdują temu najstarsze medycyny wschodnie. Głębsze  zrozumienie 
samego siebie i może dopiero po raz pierwszy rozpoczęcie życia zgodnego z wyznawanymi 
prawdami i pragnieniami także jest podstawą profilaktyki nowotworowej. Efekt ten 
może również przynieść refleksja nad samym sobą, poświęcanie więcej czasu na swoje 
przyjemności i cieszenie się nimi, relaksacja, medytacja, wiara, częstsze przebywanie na 
łonie natury (bycie wśród zieleni obniża poziom kortyzolu - głównego hormonu stresu) 
i z bliskimi osobami, wyrażanie i spełnianie swoich pragnień, asertywna postawa i świadoma 
praca nad pozytywnym ukierunkowywaniem swoich myśli.
Przeciwności losu nie będą w stanie wytrącić z równowagi człowieka, który przepełniony 
jest silnym poczuciem wewnętrznego zdrowia i akceptacji swojej osoby i ciała. Należy więc 
świadomie pracować nad wyrobieniem w sobie silnej, pozytywnej postawy gdyż nikt nie 
może wpłynąć na stan naszego ducha tak, jak my sami. Z kolei konkretne cechy osobowości 
w sposób pośredni wpływają na ryzyko powstania nowotworu, ponieważ determinują, 
poprzez świadomość zdrowotną, pro- lub antyzdrowotny styl życia
A tak z kobiecego punktu widzenia, co nam poprawia nastrój? Powiecie, że zakupy, 
kosmetyczka, fryzjerka, ploteczki (czytaj spotkanie w gronie chętnie widzianych  i lubianych 
innych kobiet), jakieś hobby, miłość……czy inne „krótkie wakacje od codzienności”  i super, 
często salony w różny sposób poprawiające nam urodę  czy po prostu wygląd, równają się 
przysłowiowej kozetce psychoanalityka. Bo pożalimy się, podkurzamy, mamy wrażenie albo 
pewność zrozumienia z drugiej strony, ale tak naprawdę werbalizujemy swoje emocje i to jest 
faktycznie jak wizyta u psychoanalityka. Mamy jedno życie, pamiętajmy o profilaktyce, także  
swojego „ducha”, bo poświęcając się wszystkim wokół  i nie myśląc o sobie, jednocześnie 
możemy sobie uniemożliwić dalszą troskę o innych, bo nie będzie nas….
	 	 	 	 	 	 Lek. med. Ewa Kwaśny, neurolog



W GRUDNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Promując Panie z kręgu BIZNESWOMAN, będące właścicielkami firm – zapraszamy z pieczątką firmową na badania z 25% rabatem. 

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 665 492 150

Znacie???,  to akurat w Łodzi, ale gdyby każdy pamiętał o profilaktyce, 
kolejki do lekarzy byłyby krótsze…

Podstępne objawy nowotworów

Kiedy nie mamy  świadomości zagrożenia chorobą nowotworową, zwiększa się 
ryzyko jej późnego wykrycia. Jeśli już dbamy o siebie na tyle, żeby chodzić na 
badania profilaktyczne, być fit i dopieszczać swoje ego, to jednak możemy zupełnie 
niewinnie zbagatelizować sygnały rozwijającej się choroby. O raku nie bez powodu 
mówi się „cichy zabójca”.
Przez długi czas może on nie dawać żadnych objawów lub są one na tyle powszechne, 
że je ignorujemy. Okazuje się jednak, że popełniamy ogromny błąd – aby móc 
zwalczyć nowotwory, musimy nauczyć się słuchać naszego ciała i reagować na 
sygnały, które nam wysyła. Tylko wówczas otrzymamy szansę na zdrowie i życie, 
jaką daje nam szybka diagnoza.
Niestety w Polsce bardzo często diagnozuje się nowotwory w ich zaawansowanym 
lub końcowym stadium. Ma to związek z unikaniem badań, strachem przed 
ewentualną diagnozą oraz dość częstym przekonaniem, że dopóki w miarę dobrze 
się czujemy i jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, jesteśmy zdrowi. Jest to mit 
– rak daje objawy, choć przez długi czas nie utrudnia normalnego funkcjonowania!
Objawy raka mylnie przypisywane są wielu typowym schorzeniom np. wieku 
średniego oraz z pozoru niegroźnym dolegliwościom. O tym, że chorujemy na raka, 
mogą świadczyć, m.in. poniższe objawy.
1. Ból głowy i zawroty głowy połączone z porannymi wymiotami
Bóle, zawroty głowy oraz wymioty mogą być powodowane wieloma schorzeniami. 
Najczęściej przypisujemy je sezonowym infekcjom np. grypie żołądkowej, 
zaburzeniom w pracy błędnika oraz migrenie. Jest to poważny błąd, gdyż mogą 
także świadczyć o rozwijającym się nowotworze mózgu, dlatego zawsze należy 
skonsultować je z lekarzem.
2. Powiększone węzły chłonne
Powiększenie węzłów chłonnych towarzyszy niemal każdej infekcji. Może także 
pojawić się wskutek oparzenia i urazu – wówczas powiększeniu ulegają węzły 
chłonne umiejscowione najbliżej okolicy, w której nastąpiło uszkodzenie tkanek. 
Szczególnie często powiększeniu ulegają węzły chłonne szyjne, co jest zwykle 
odpowiedzią na stany zapalne górnych dróg oddechowych np. zapalenie zatok oraz 
problemy stomatologiczne. Co powinno nas zaniepokoić? Przede wszystkim każde 
powiększenie węzłów chłonnych, które utrzymuje się pomimo braku infekcji lub 
przez dłuższy czas po jej wyleczeniu, wymaga wnikliwego badania. O chorobie 
nowotworowej może świadczyć przede wszystkim jednostronne powiększenie 
węzłów chłonnych, ich twardość oraz brak bolesności.

3. Nocne pocenie
Nocne pocenie to kolejny z objawów, które mogą świadczyć o rozwijającym się 
nowotworze. Najczęściej przypisujemy je zbyt wysokiej temperaturze otoczenia, 
jednak gdy pojawia się regularnie, nie należy bagatelizować tej dolegliwości. 
Konieczność zmiany piżamy w nocy z powodu jej przepocenia może być 
powodowana przez np. nowotwór płuc i trzustki
4. Ból brzucha, biegunki, zaparcia
Ból brzucha, biegunki i zaparcia mogą być spowodowane stresem, złą dietą i innymi 
czynnikami, ale mogą także świadczyć o raku żołądka, trzustki i jelita grubego, 
a także innych narządów układu pokarmowego i trawiennego. 
5. Krwawienia z dróg rodnych
Plamienia pomiędzy miesiączkami mogą być normalnym objawem fizjologicznym, 
jeżeli występują w okresie owulacji, ale mimo wszystko trzeba skonsultować je 
z ginekologiem. Krwawienia z dróg rodnych występujące w innych fazach cyklu 
(z wyłączeniem miesiączki) u kobiet w wieku rozrodczym oraz krwawienia 
i plamienia po menopauzie, a także krwawe upławy to jeden z objawów 
wskazujących na nowotwory narządów rodnych. Rak szyjki macicy i rak jajnika 
mogą także powodować bóle brzucha, uczucie rozpierania i ucisku oraz bardzo 
bolesne miesiączki.

Rola ochronna witaminy D
Temat bardzo ważny w kontekście  zmiany poglądów  w minionym 20-leciu a nie 
zmieścił się  wcześniej.
Otóż dawniej witamina D (kalcytriol) kojarzona była jedynie z regulacją gospodarki 
wapniowo-fosforanowej i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania układu 
kostnego. Okazało się jednak, że receptory dla witaminy D znajdują się również 
w wielu tkankach i narządach poza układem kostnym. Fakt ten skłonił naukowców 
do podjęcia dalszych badań mających na celu wyjaśnienie jej roli. W doniesieniach 
naukowych wykazano korelację pomiędzy poziomem witaminy D w surowicy krwi, 
a rozwojem wielu chorób, w tym chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych, 
nowotworowych, neurodegeneracyjnych i zaburzeń psychicznych.
Skupmy się zatem na roli witaminy D w zapobieganiu chorobom nowotworowym. 
Zaczęto  się tym zagadnieniem  interesować wówczas, gdy badania laboratoryjne 
hodowli komórkowych in vitro wykazały hamujący wpływ tej witaminy na 
niekontrolowany wzrost komórek w naczyniach hodowlanych. Obecnie dowiedziono, 
że witamina D wpływa na zmniejszenie zachorowalności na raka piersi, jajnika, 
jelita grubego i prostaty. Dotychczas wykazano, że witamina D może oddziaływać 
na wiele procesów prowadzących do rozwoju nowotworów, w tym: hamować 
nadmierną proliferację (namnażanie) komórek, stymulować ich różnicowanie, 
propagować apoptozę, a także chronić przed kumulacją mutacji.
Wykazano także, że suplementacja witaminy D i wapnia w okresie pomenopauzalnym 
zmniejsza ryzyko pojawienia się guzów gruczołu sutkowego oraz poprawia 
rokowanie w okresie po operacji usunięcia guzów.


