
Zdążysz, zanim RAK Cię złapie…?

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci !

W odpowiedzi na bardzo niepokojące statystyki dotyczące wzrostu zachorowalności 

i umieralności na nowotwory głowy i szyi  odnotowane w statystykach w ostatnich latach,
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  podjęło realizację Projektu:

„Program Profilaktyki Pierwotnej 

i wczesnego wykrywania nowotworów
głowy i szyi na terenie województw:

dolnośląskiego, opolskiego 

i lubuskiego” 



Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie? 

Statystyki porażają !!!

25%- o tyle wzrosła zachorowalność na nowotwory głowy i szyi w Polsce 

w ostatnich 12 latach.

18%- to liczba pokazująca wzrost umieralności na nowotwory głowy i szyi 

w Polsce w ostatnich 12 latach.

 60%- nawet do 60% przypadków nowotworów wykrywa się w III i IV stadium 

zaawansowania choroby, co znacząco zmniejsza szansę przeżycia nawet 

w przypadku podjęcia intensywnego leczenia- ponad połowa pacjentów z takim 
zaawansowaniem choroby nie przeżywa 3 lat od postawienia rozpoznania.

 W czym tkwi problem?

Nowotwory głowy i szyi działają podstępnie. Nie ukrywają się- dają o sobie znać, ale 
często są mylone ze zwykłą niedyspozycją, czy infekcją górnych dróg oddechowych.

Bądź czujny gdy występują u Ciebie ...  

Najczęstsze objawy nowotworów głowy i szyi:

 przewlekła chrypka

 ból gardła

 problemy z przełykaniem pokarmów

 trudności w oddychaniu

 pieczenie, zaburzenia ruchomości języka



 owrzodzenie w obrębie jamy ustnej

 białawe lub czerwonawe naloty na języku lub błonach śluzowych jamy ustnej

 niedrożność/wyciek krwisty lub krwisto-ropny z nosa- szczególnie po jednej 
stronie

 guz na szyi

Ważne! 

 Powyższe objawy nie są skutkiem infekcji wirusowej lub bakteryjnej i utrzymują się 
powyżej 3 tygodni.

 UWAGA!!! 

Niezależnie od wieku w jakim jesteś, jeżeli zauważysz u siebie niepokojące objawy, jak np.
te wymienione wyżej, koniecznie zgłoś się do lekarza! Nie zwlekaj! Nie bagatelizuj! 

Czy wiesz, że…

 ...zepsute zęby, albo źle dobrane protezy zębowe, które przewlekle ranią jamę ustną 
również mogą być przyczyną raka ?…

W jaki sposób badamy? - czyli słów kilka o bezpłatnych badaniach 
laryngologicznych.

Dzięki wzięciu udziału w projekcie macie szansę Drodzy Pacjenci na skorzystanie 

z bezpłatnych badań laryngologicznych, które są przeprowadzane przez dwie specjalistki 

z obszaru laryngologii- dr Aleksandrę Kowalczyk i dr Paulinę Lepkę.

Badanie trwa zaledwie kilka minut i nie wymaga znieczulenia.

Badamy przy pomocy nowoczesnego sprzętu- NASOFIBEROSKOPU, który umożliwia 
obejrzenie nosogardła, także w miejscach trudno dostępnych do diagnostyki przy 
podstawowym badaniu laryngologicznym z użyciem szpatułki i lusterka laryngologicznego.

Co to jest nasofiberoskop?

Pewnie nazwa tego sprzętu u wielu z Was budzi strach i dreszcze…

Ale: Bez paniki!

Badanie nasofiberoskopem jest wykonywane nawet dzieciom, jest bezbolesne i trwa  
zaledwie kilka minut.

U niektórych osób może się wiązać ewentualnie z niewielkim dyskomfortem.

Badanie nasofiberoskopem to badanie cienkim endoskopem( giętkim przewodem), który 
jest zakończony kamerą ze światłem. Dzięki temu lekarz, który wykonuje badanie może 
dokładnie obejrzeć i ocenić nosogardło, gardło dolne i krtań, (a więc struktury których 



dostępność w klasycznym badaniu laryngologicznym jest ograniczona) i też te obszary 
sfotografować, co jest niezwykle ważne w kontekście gromadzenia dokumentacji 
medycznej pacjenta.

Zatem:

Nie obawiaj się! 

Zresztą...do odważnych świat należy! 

Prawda, że tak?...

Podstawowe Informacje dotyczące Projektu:

 Realizowany w ramach: Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój. 

 Źródło finansowania: współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt jest realizowany przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców 

w ramach umowy POWR.05.01.00-00-0005/16 

 Okres realizacji projektu:od: 2017-10-01 do: 2019-12-31

 

Cel główny projektu: Podniesienie świadomości społecznej na temat nowotworów głowy

 i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego 

Cel szczegółowy PO WER: Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie 
chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku 
aktywności zawodowej.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
Objęcie wsparciem w formie usługi medycznej w zakresie nowotworów głowy i szyi 
minimum 4800 osób zagrożonych zachorowaniem z terenów województwa 
dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego - zwiększenie wykrywalności nowotworów głowy

 i szyi.

Etap diagnostyki podstawowej:
- konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który podczas wizyty bada osobę
wytypowaną ze swojej listy aktywnej
- ankieta dot. czynników ryzyka wypełniona przed badaniem laryngologicznym,



- porada laryngologa i badanie laryngologiczne przy użyciu nasofiberoskopu w poradni 
specjalistycznej

Etap diagnostyki pogłębionej:

-Badanie laryngologiczne w ośrodku specjalistycznym
-Biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym;
-Pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym;
-Marker nowotworowy HPV
-USG szyi;

Grupa docelowa- czyli kto może wziąć udział w projekcie:

To osoby w wieku: 40-65 lat ( osoby w wieku aktywności zawodowej) znajdujące się 

w grupie ryzyka tj. 

1. są wieloletnimi palaczami, nadużywają alkohol, mają podwyższone ryzyko 
zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego-HPV, u których przez ponad 3 
tygodnie  występuje:

- jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych, a mogą 
być objawem nowotworów z obszaru głowy i szyi, takich jak:

 pieczenie języka, 

 niegojące się owrzodzenia oraz/lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, 

 ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem.  

 Niedrożność nosa lub krwawy wysięk z nosa

 przewlekła chrypka

 guz na szyi

2. Do projektu mogą się zgłosić również osoby, które NIE są w grupie ryzyka, 

a więc osoby nie palące, nie nadużywające alkoholu i nie narażone na 
zakażenia HPV, u których występuje:

- jeden z 6 objawów nowotworów z obszaru  głowy i szyi, wymienionych powyżej, które nie
są wynikiem infekcji górnych dróg oddechowych i trwają ponad 3 tygodnie.

Chcesz uzyskać więcej informacji o programie?

Możesz do nas zadzwonić:     

 660 456 036  Joanna Łoźnicka, edukator ds profilaktyki



 71 36 89 565  Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne w
DCO we Wrocławiu

Możesz też do nas  napisać:   loznicka.joanna@dco.com.pl

Możesz też nas odwiedzić : 

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący  

Programy Profilaktyczne w Dolnośląskim 

Centrum Onkologii we Wrocławiu

Pl. Hirszfelda12, Bud. F, I  piętro

53-413 Wrocław

Jak zapisać się do Programu?

mailto:loznickajoanna@dco.com.pl

