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Przy okazji międzynarodowej kampanii Movember dużo mówi się o profilaktyce w wykrywaniu 

nowotworów prostaty, jąder o samobadaniu. Czy będzie to dobry moment żeby udać się  

do lekarza na podstawowe badania i gdzie je wykonać?

A. Majek: Jak najbardziej. Każda kampania społeczna, szczególnie taka – gdzie w formie żartobliwej 

porusza się bardzo ważne zagadnienia jest okazja do refleksji i podjęcia decyzji o udaniu się do 

lekarza i wykonaniu podstawowego badania. Profilaktycznie wykonanie badania poziomu stężenia 

markera nowotworowego PSA w surowicy  - zalecany dla mężczyzn od 40 roku życia.  

A druga sytuacja, kiedy niepokoją panów konkretne symptomy ze strony dróg moczowych, będące 

następstwem współistnienia łagodnego rozrostu stercza. Najczęstszym objawem raka prostaty 

są trudności w oddawaniu moczu lub częstomocz. Każdy mężczyzna z takimi objawami powinien 

udać się do lekarza urologa na konsultację. Rak prostaty może być dziś chorobą przewlekłą, z którą 

pacjent będzie żył przez wiele lat. Bardzo ważne jest jej prowadzenie i właściwa diagnoza.

Czy potrzebne jest skierowanie do wykonania badania PSA?

A. Majek: Tak. Wystawia je lekarz pierwszego kontaktu a przy tej okazji możemy wykonać inne 

badania – np. pełną morfologie lub inne badania biochemiczne. W tym momencie podkreśliłbym 

istotną rolę pań w profilaktyce i wparciu swoich partnerów w wykonywaniu regularnych badań  

i nauce samobadania. Na szczęście obserwuję zmieniający się trend i dzisiejszy panowie są bardzie 

wyedukowani zdrowotnie. Nawet w modzie jest dbanie o siebie zarówno w sferze wizualnej jak  

i zdrowotnej. Tak jak panie wykonują np. samobadanie piersi i znają swój cykl miesiączkowy, tak  

i panowie powinni znać swoje ciało i odpowiednio wcześnie spostrzec niestandardowe objawy. 
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Jak istotne jest samobadanie we wczesnym wykrywaniu raka jąder?

A. Majek: Można powiedzieć, że kluczowe. Czynnikiem warunkującym efektywne leczenie jest 

wykrycie guza jadra na wczesnym etapie zaawansowania oraz skuteczna terapia. Symptomem 

choroby może być uczucie ciężaru w mosznie lub jej powiększenie, wyczuwalny guz w części lub  

w całości jądra. Powyższe objawy powinny nas skłonić do wizyty u lekarza. W tym przypadku 

wykonuje się badanie ultrasonograficzne oraz oznacza się markery nowotworowe jądra,  

nie ma bowiem uznanych metod przesiewowych w diagnostyce.

Na koniec powiedzmy jak powinno wyglądać prawidłowo przeprowadzone  

samobadanie u mężczyzn.

A. Majek: Samobadanie jąder polega na przetaczaniu jądra pomiędzy kciukiem a palcem 

wskazującym od górnego do dolnego bieguna. Badanie powinno być wykonane najlepiej pod 

prysznicem lub podczas ciepłej kąpieli. Samobadanie powinno być wykonywane raz w miesiącu, 

a stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości zaleceniem do konsultacji z lekarzem. Jeszcze 

raz podkreślam istotna rolę profilaktyki, odpowiedzialności rodzinnej przy wszelkich działaniach 

prozdrowotnych.
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