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Kształtowanie postaw zdrowotnych kobiet w 
profilaktyce chorób piersi 

i narządu rodnego



Jakie jest zagrożenie ?
Co roku tylko w Polsce prawie 13 tys. kobiet 
słyszy od lekarza diagnozę – rak piersi. 
5 tys. z nich przegrywa tę walkę.



Czynniki zwiększające ryzyko 
chorób piersi

• genetyka Ryzyko wyższe u kobiet, których 
matki, ciotki lub siostry chorowały 
na raka piersi

• wiek U starszych kobiet ryzyko jest 
większe

• moment wystąpienia 
pierwszej miesiączki

Ryzyko jest większe, jeśli pierwsza 
miesiączka miała miejsce przed 12 
rokiem życia

• moment wystąpienia 
ostatniej miesiączki

Ryzyko jest większe, jeśli ostatnia 
miesiączka miała miejsce w wieku 



Czynniki zwiększające ryzyko 
chorób piersi

• promieniowanie 
rentgenowskie

Najsilniejszy czynnik zagrożenia 
rakiem piersi – efekty 
promieniowania się kumulują

• zanieczyszczenia chemiczne 
(ksenohormony)

Osłabiają system odpornościowy, 
zakłócają działanie systemu 
endokrynologicznego

• antykoncepcja hormonalna u 
nastolatek

Im wcześniej kobieta zaczyna 
używać hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych tym znaczniejszy
jest wzrost ryzyka wystąpienia 
nowotworu piersi w wieku 

• pochodzenie Chorują częściej kobiety z Europy i Ameryki 
Północnej



Czynniki zwiększające ryzyko 
chorób piersi

• biustonosze i antyperspiranty Obcisłe i mające fiszbiny blokują
gruczoły limfatyczne i hamują
oczyszczanie z  toksyn

• pochodzenie Chorują częściej kobiety z Europy i 
Ameryki Północnej

• budowa ciała Czynnikiem zwiększającym ryzyko jest 
budowa – odkładanie się tkanki w 
okolicy brzucha i w górnych partiach 
ciała

• dieta Czynnikiem zwiększającym ryzyko jest 
dieta uboga w błonnik, obfita w 



Grupa szczególnego ryzyka 
 kobiety zajmujące się zawodowo nauczaniem
 pielęgniarki i położne
 lekarki
 kosmetyczki
 kobiety pracujące na stanowiskach kierowniczych



Czynniki zmniejszające ryzyko
 codzienny masaż piersi
 umiarkowana aktywność fizyczna 
 karmienie piersią
 unikanie syntetycznych leków hormonalnych
 redukcja nadmiernego stresu 
 ekologiczna żywność – błonnik w diecie
 dieta oczyszczająca stosowana co najmniej raz w roku



Psychologia raka piersi
Kobiety chorujące na raka piersi mają tendencję do:
o poświęcania się dla innych –troszczą się o wszystkich oprócz    
siebie
o pohamowywania swej seksualności
o braku umiejętności postrzegania siebie jako osoby wspieranej 
przez innych ludzi
o nie potrafią rozładować stresu i wrogości
o mają skłonność do ukrywania tych emocji za fasadą uprzejmości
o nierozwiązanych konfliktów ze swoimi matkami



„ Główne uczucia jakie kryją 
się za guzami i rakiem piersi 

to ból, smutek i 
niedokończone sprawy”

dr Christian Northrup



Przejmij kontrolę – postaw na 
samobadanie

Pierwszy etap w diagnostyce raka piersi.  Trwa ono około 10 minut i 
należy je przeprowadzać raz w miesiącu najlepiej 7-9 dni po 
menstruacji. Samobadanie składa się z dwóch faz: oglądania i badania 
palpacyjnego.
Skuteczność – aż w 90% przypadków nowotworów piersi zmiany są
odkrywane samodzielnie.



Pobudź wyobraźnię
Guz o średnicy 1 cm jest w 95% przypadków całkowicie 
wyleczalny, a żeby osiągnął taki rozmiar potrzebuje aż 7 

lat.

Guz piersi, gruczolakowłókniak, czy torbiel  w dotyku 
przypominają trzy dobrze znane wypukłości: chrząstka 
końca nosa, kość grochowata nadgarstka oraz gałki oczne 
dotykane przez zamknięte oko.



Pamiętaj!

Same badania: mammografia, USG czy 
badanie palpacyjne nie zapobiegają
chorobie, są jedynie w stanie wcześnie ją
wykryć.



Profilaktyka raka szyjki macicy
Dlaczego jest taki groźny?
Jest drugim co do częstości występowania nowotworem u kobiet do 
45 roku życia. Co roku 4 tys. Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki 
macicy, a połowa z nich umiera. 50% chorych nigdy nie miało 
pobranej cytologii, a 10% chorych nie miało wymazu w ciągu 
ostatnich 5 lat
Choroba może się rozwijać nawet 10 lat nie dając żadnych 
dolegliwości. Kiedy się już pojawią zwykle mamy do czynienia ze 
stanem bardzo zaawansowanym.



Kto najczęściej choruje?
Krzywa zachorowalności wzrasta począwszy od 25-29 roku życia. 
Liczba chorych gwałtownie rośnie osiągając szczyt w grupie 
pacjentek od 45 -49 roku życia. 



Czynniki rozwoju raka szyjki macicy

Wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego
Duża liczba partnerów seksualnych
Wieloletnie palenie papierosów
Niski status socjo-ekonomiczny
Wieloletnie stosowanie hormonalnych leków 
antykoncepcyjnych
Dieta uboga w antyoksydanty
Częste nie leczone stany zapalne  pochwy wywołane przez 
HPV
Długotrwała terapia sterydami( np. przy leczeniu astmy)
Osłabiony układ immunologiczny



Dlaczego warto robić cytologię?

To proste do wykonania, bezbolesne dla kobiety, trwające kilka minut 
badanie ma na celu wykrycie nieprawidłowych komórek, 
świadczących o rozpoczynającym się procesie nowotworowym. 
Udowodniono, że ryzyko raka szyjki macicy u kobiet 50- letnich, 
które wykonywały regularne badania cytologiczne jest bardzo niskie.



Zalecany kalendarz badań kobiety



Jak uchronić się przed rakiem 
szyjki macicy?

Fundamentalne znaczenie ma dieta
Zażywanie suplementów w okresie zimowo jesiennym i 
wiosennym-pyłek pszczeli, tran, olej lniany, olej z 
wiesiołka 
Unikanie stresu i używek
Zdrowy styl życia: niepalenie papierosów, ruch na 
świeżym powietrzu
Duże znaczenie ma nasza psychiczna i emocjonalna 
kondycja



Nie ignoruj profilaktycznych badań 
okresowych!

Wiele kobiet zgłosiło się na rutynowe badania i właśnie to 
ocaliło im życie.
Nasze zdrowie jest w naszych rękach.



Pamiętaj jednak, że fundament na 
którym opiera się nasze zdrowie to  

odpowiedni styl życia, zmiany w 
diecie, świadomy wybór hormonów, 

dbanie o dobre relacje z najbliższymi.



Dziękuję za uwagę.


