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Szanowni Państwo! 

Rosnąca zachorowalność na nowotwory w naszym społeczeństwie stała się            
w ostatnim czasie największym problemem zdrowotnym. Choroby nowotworowe stały 
się chorobami powszechnymi, cywilizacyjnymi. Każdy z nas zna już kogoś, kto zmaga lub 
zmagał się z rakiem. Na raka umiera aż 8 mln ludzi rocznie. W Polsce notuje się już 165 
tysięcy zachorowań na nowotwory i ponad 90 tysięcy zgonów rocznie.

Rak piersi jest najczęstszą chorobą nowotworową kobiet. Jest także przyczyną 
nadumieralności kobiet w wieku 30-50 lat. W Polsce rocznie zachorowuje 16000 kobiet, 
a 4500 umiera! Problem zachorowalności na raka piersi w Polsce zwiększył się znacznie   
z powodu nasilenia się czynników ryzyka związanych ze stylem życia, takich jak: 
odżywianie, zmniejszenie aktywności fizycznej, niekorzystne czynniki prokreacyjne, 
stosowanie hormonów oraz przedłużenie się średniej dożywalności kobiet w Polsce.

Od 25-ciu lat problemem raka piersi zajmuje się Europa Donna, a od 21 lat także 
nasze Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA  -  DĘBICA. 
Działamy na rzecz zdrowia kobiet. Naszym podstawowym celem jest szerzenie 
profilaktyki raka piersi  i uświadamianie kobiet o konieczności badań profilaktycznych. 

W kolejnym roku naszej działalności, wykorzystując dotychczasowe doświadczenia 
w profilaktyce raka piersi i odpowiadając jednocześnie na zapotrzebowanie w kwes�i 
szerokiej profilaktyki antynowotworowej, pragniemy skierować nasze działania nie 
tylko do kobiet, ale dla całej rodziny. Dlatego oddajemy w Państwa ręce „Poradnik 
Zdrowej Rodziny”, zachęcając do badań profilaktycznych, a przede wszystkim do 
unikania czynników ryzyka. Pamiętajmy, że nowotwór wcześnie wykryty może być 
całkowicie wyleczalny.

     Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki 
z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - DĘBICA 
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Drodzy Czytelnicy!
 
Powiat Dębicki od lat aktywnie działa na rzecz ochrony zdrowia swoich 

mieszkańców. Oprócz wspierania sportu i zachęcania do aktywnego wypoczynku, 
samodzielnie lub wspólnie z innymi organizujemy szereg akcji, jak np. organizacja 
imprez, szkoleń, konferencji czy konkursów propagujących i promujących zdrowie. Ich 
celem jest podnoszenie świadomości prozdrowotnej, edukacja i profilaktyka. Wśród 
wielu warto wymienić włączenie blisko 1800 uczniów ze szkół ponadpodstawowych 
w program profilaktyki czerniaka w ramach kampanii „Znamię! Znam je?”.

Dziękuję Stowarzyszeniu Europa Donna za wszelkie podejmowane inicjatywy. 
Liczę, że i ta publikacja będzie kolejnym elementem, który przyczyni się do podniesienia 
świadomości mieszkańców naszego powiatu oraz poprawy ich zdrowia.

Piotr Chęciek 
Starosta Powiatu Dębickiego 
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20 LAT PROFILAKTYKI Z EUROPĄ DONNĄ

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - DĘBICA jest organizacją 
pożytku publicznego, działającą od 1999 roku. Należymy do Polskiego Forum Europejskiej 
Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, które działa na rzecz zdrowia kobiet już 25 lat. 
Zajmujemy się problematyką raka piersi, który jest najczęstszą chorobą nowotworową u kobiet 
na świecie. 

Nasze Stowarzyszenie skupia grupę 25 zmotywowanych kobiet w różnym wieku, różnych 
profesji, wywodzących się z różnych środowisk, których głównym celem jest działanie na rzecz 
profilaktyki raka piersi. Zachęcamy kobiety do regularnych badań profilaktycznych (USG piersi 
i mammografia), organizując je i współfinansując ich koszt. Finansowałyśmy akcje „Prezent 
urodzinowy dla 40-latki” - czyli pierwsze badanie mammograficzne kobiet 40-letnich, na które co 
roku przez 10 lat zapraszałyśmy do ZOZ w Dębicy ok. 800 kobiet. Co roku zgłasza się ok. 200 
kobiet, z czego 15-20 % było kierowane do dalszej diagnostyki. W badaniach stwierdza się 1-5 
zachorowań na raka rocznie. Nasze działania kierujemy do kobiet w każdym wieku począwszy od 
gimnazjalistek, a skończywszy na słuchaczkach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uświadamiamy je 
o zagrożeniu rakiem piersi, o czynnikach ryzyka zachorowania na nowotwory, o konieczności 
wyrobienia nawyku regularnej samokontroli i systematycznych badaniach profilaktycznych.   

Przeprowadziłyśmy dziesiątki spotkań w Dębicy i powiecie dębickim. Byłyśmy m.in. 
w dębickich szkołach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ZS Specjalnych), 9, w szkołach w Brzeźnicy, Pustkowie, 
Liceum nr 1, 2, Zespole Szkół nr 1, 2, 4, Liceum Ekonomicznym w Dębicy i Rzeszowie. 
Odwiedziłyśmy także biblioteki, Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Pustkowie, 
Strzegocicach, Nagoszynie, Nagawczynie, Żyrakowie, Starej Jastrząbce, Czarnej, 
organizowałyśmy akcje w  Galerii Dębickiej, Salsa Dance Studio. Blisko współpracujemy 
z Amazonkami Dębickimi, których stowarzyszenie także współtworzyłyśmy. 

Otrzymałyśmy kilkakrotnie wsparcie od sponsorów i firm na organizację badań 
mammograficznych. Byłyśmy organizatorkami akcji z mammobusem w Dębicy wraz z Fundacją 
SOS - Życie w Mielcu. Zorganizowałyśmy 16 konferencji popularno-naukowych, dwukrotnie   
warsztaty terapeutyczne, byłyśmy dwukrotnie organizatorkami Zjazdu delegatów Polskiego 
Forum Europa Donna, organizowałyśmy Marsz Różowej Wstążki, spotkania plenerowe 
z kobietami podczas Dni Dębicy oraz 11 balów charytatywnych, z których zebrane środki 
przeznaczamy na cele statutowe, czyli badania mammograficzne i USG piersi. 

Nieustannie pogłębiamy swoja wiedzę na temat raka piersi poprzez uczestnictwo                 
w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w Polsce i za granicą. Bierzemy udział w cyklicznych 
warsztatach szkoleniowych dla liderów Europa Donna organizowanych przez European Breast 
Cancer Coali�on.

 11.11.2017 Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - DĘBICA 
otrzymało tytuł „Zasłużony dla Miasta Dębica” za działalność i osiągnięcia w ramach profilaktyki 
oraz włączanie się w działania lokalne. 

Nasze mo�o brzmi: „Twoje zdrowie potrzebne jest Tobie i Twoim bliskim”. Istniejemy 21 lat, 
jeśli uratowałyśmy choć jedno życie, to warto być, a jesteśmy przekonane, że uratowałyśmy 
niejedno życie. 4



EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

12 sposobów na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka
Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.
Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. 

  Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu. 
Utrzymuj prawidłową masę ciała.
Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco.
Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia:
   jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców. 
   ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych  
     (o wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych.
   unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności  
     z dużą ilością soli.
Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga 
zapobiegać nowotworom.
Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci). 

  Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony  
     przeciwsłonecznej. 

  Nie korzystaj z solarium. 
Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. 

  Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane 
wysokim stężeniem radonu. Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.
Kobiety powinny pamiętać o tym, że:

  karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory.  
     Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią.

 Hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów.  
     Ogranicz jej stosowanie.
Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko:

  wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków), 
  wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (dotyczy dziewcząt). 

Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych 
w celu wczesnego wykrywania:

  raka jelita grubego  
    (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet),

  raka piersi (u kobiet), 
  raka szyjki macicy (u kobiet). 

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Samokontrola piersi; 6-9 dzień cyklu; 1 raz w miesiącu
Badanie piersi przez lekarza; 1 raz w roku
U SG piersi; 1 raz na 2 lata (1 raz w roku zwłaszcza pacjentki przyjmujące leki hormonalne)
B adanie ginekologiczne; 1 raz w roku
B adanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy od 25 r.ż.; 1 raz w roku
B adanie krwi: morfologia, OB., stężenie glukozy we krwi; 1 raz na 2 lata
B adanie ogólne moczu; 1 raz na 2 lata
L ipidogram (cholesterol i trójglicerydy); 1 raz na 5 lat
R tg klatki piersiowej; 1 raz na 5 lat
B adanie zmian skórnych; 1 raz w roku
Badania genetyczne – przy podejrzeniu nowotworów dziedzicznych

Samokontrola piersi; 1 raz w miesiącu
B adanie piersi przez lekarza; 1 raz w roku
U SG piersi; 1 raz w roku  (zwłaszcza pacjentki przyjmujące leki hormonalne)
M ammografia od 35 r.ż; 1 raz na 2 lata
B adanie ginekologiczne; 1 raz w roku
B adanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy; 1 raz w roku
U SG narządów rodnych; 1 raz w roku
B adanie krwi: morfologia, OB., stężenie glukozy we krwi; 1 raz na 2 lata
B adanie ogólne moczu; 1 raz na 2 lata
L ipidogram (cholesterol i trójglicerydy); 1 raz na 5 lat
(w przypadku chorób krążenia w rodzinie 1 raz w roku)
R tg klatki piersiowej; 1 raz na 5 lat
K ontrola stomatologiczna; 1 raz w roku
K ontrola wzroku u okulisty i badanie dna oka; 1 raz w roku 
(w przypadku wady wzroku zgodnie z zaleceniami lekarza)
B adanie zmian skórnych; 1 raz w roku
B adania genetyczne – przy podejrzeniu nowotworów dziedzicznych

 

KALENDARZ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
20-30 lat

30-40 lat

40-50 lat

KOBIETA

Samokontrola piersi; 1 raz w miesiącu
Badanie piersi przez lekarza; 1 raz w roku
USG piersi; 1 raz w roku 
U pacjentek z grupy ryzyka obciążonych mutacją BRCA1 i BRCA2 wykonuje się badanie 
Rezonansu Magnetycznego co 2 lata
B adanie ginekologiczne; 1 raz w roku
B adanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy; 1 raz w roku
U SG narządów rodnych; 1 raz w roku
B adanie krwi: morfologia, OB., stężenie glukozy we krwi; 1 raz na 2 lata
B adanie ogólne moczu; 1 raz na 2 lata
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Lipidogram ( cholesterol i trójglicerydy); 1 raz na 5 lat 
(w przypadku chorób krążenia w rodzinie, nadwagi i palenia papierosów;  1 raz w roku)
Rtg klatki piersiowej; 1 raz na 5 lat
U SG jamy brzusznej co 3 do 5 lat
K ontrola stomatologiczna; 1 raz w roku
K ontrola wzroku u okulisty i badanie dna oka; 1 raz w roku 
(w przypadku wady wzroku zgodnie z zaleceniami lekarza)
G astroskopia; 1 raz na 5 lat
E KG; 1 raz na 3 lata
B adanie poziomu hormonów tarczycy; 1 raz w roku
B adanie gardła i krtani – zwłaszcza u palaczy; 1 raz w roku
B adanie wydolności płuc – spirometria (zwłaszcza u palaczy); 1 raz w roku
B adanie zmian skórnych; 1 raz w roku
B adania genetyczne – przy podejrzeniu nowotworów dziedzicznych

40-50 lat

Samokontrola piersi; 1 raz w miesiącu
B adanie piersi przez lekarza; 1 raz w roku
M ammografia; 1 raz na 2 lata wraz z uzupełniającym badaniem USG 1 raz w roku 
(naprzemiennie)
B adanie ginekologiczne; 1 raz w roku
B adanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy; 1 raz w roku
U SG narządów rodnych; 1 raz w roku
B adanie krwi: morfologia, OB., stężenie glukozy we krwi; 1 raz na 2 lata
B adanie ogólne moczu; 1 raz na 2 lata
L ipidogram (cholesterol i trójglicerydy); 1 raz na 5 lat 
(w przypadku chorób krążenia w rodzinie, nadwagi i palenia papierosów;  1 raz w roku)
R tg klatki piersiowej; 1 raz na 5 lat (osoby palące papierosy Rtg płuc raz w roku)
K ontrola stomatologiczna; 1 raz w roku
Kontrola wzroku u okulisty i badanie dna oka; 1 raz w roku 
(w przypadku wady wzroku zgodnie z zaleceniami lekarza)
G astroskopia; 1 raz na 5 lat
E KG; 1 raz na 3 lata
B adanie poziomu hormonów tarczycy; 1 raz w roku
K olonoskopia, czyli badanie endoskopowe jelita grubego; 1 raz na 5 lat
B adanie desyntometryczne (gęstości kości); 1 raz na 10 lat
O znaczenie poziomu hormonów; 1 raz na kilka lat
B adanie na krew utajoną w stolcu; 1 raz w roku
B adanie wydolności płuc – spirometria (zwłaszcza u palaczy); 
1 raz w roku b adanie gardła i krtani – zwłaszcza u palaczy; 1 raz w roku
B adanie zmian skórnych; 1 raz w roku
B adania genetyczne – przy podejrzeniu nowotworów dziedzicznych

50 lat +
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Samobadanie jąder od 18 r. z.; 1 raz w miesiącu
B adanie jąder przez lekarza (pod kątem raka jądra) - co 3 lata
B adania stomatologiczne; 1 raz w oku
P omiar ciśnienia tętniczego krwi; 1 raz w roku.
M orfologia z rozmazem i OB - 1 raz w roku (na wypadek anemii, za małej ilości płytek krwi, 
stanów zapalnych w organizmie, nowotworów hematologicznych)
B adania okulistyczne – co 3 do 5 lat (lub jeżeli pojawiają się problemy z widzeniem)
P omiar poziomu glukozy we krwi – raz na 3 lata (w celu wykrycia nieprawidłowego 
poziomu glukozy)
P omiar poziomu elektrolitów we krwi (potas, sód, magnez, fosfor, wapń) - raz na 3 lata 
(niedobory w organizmie powodujące np. przemęczenie, drżenie mięśniowe, nadciśnienie)
E lektrokardiogram (EKG) – co 3 lata (praca serca, arytmia, stany lękowe)
U SG jamy brzusznej – co 3 do 5 lat

30-40 lat

40-50 lat

Samobadanie jąder; 1 raz w miesiącu
B adanie jąder przez lekarza (pod kątem raka jądra) - co 3 lata
B adania stomatologiczne; 1 raz w oku
P omiar ciśnienia tętniczego krwi; 1 raz w roku
M orfologia z rozmazem i OB – 1 raz w roku (na wypadek anemii, za małej ilości płytek krwi, 
stanów zapalnych w organizmie, nowotworów hematologicznych)
B adania okulistyczne – co 3 do 5 lat (a w zależności od potrzeb jeżeli pojawiają się problemy 
z widzeniem)
P omiar poziomu glukozy we krwi – raz na 3 lata (w celu wykrycia nieprawidłowego 
poziomu glukozy)
P omiar poziomu elektrolitów we krwi (potas, sód, magnez, fosfor, wapń) – raz na 3 lata 
(niedobory w organizmie powodujące np. przemęczenie, drżenie mięśniowe, nadciśnienie)
E lektrokardiogram (EKG) – co 3 lata (praca serca, arytmia, stany lękowe)
U SG jamy brzusznej – co 3 do 5 lat
P omiar poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi – raz na 5 lat
B adanie słuchu – raz na 5 lat
B adanie gruczołu krokowego- badanie lekarskie, palcem przez odbyt od 40 r.ż. 1 raz w roku
B adanie wydolności płuc – spirometria (zwłaszcza u palaczy); 1 raz w roku
B adanie gardła i krtani – zwłaszcza u palaczy; 1 raz w roku
B adanie zmian skórnych; 1 raz w roku
Badania genetyczne – przy podejrzeniu nowotworów dziedzicznych

Samobadanie jąder; 1 raz w miesiącu
B adanie jąder przez lekarza (pod kątem raka jądra) - co 3 lata
B adania stomatologiczne; 1 raz w oku
P omiar ciśnienia tętniczego krwi; 1 raz w roku.
Morfologia z rozmazem i OB – 1 raz w roku (na wypadek anemii, za małej ilości płytek krwi, 
stanów zapalnych w organizmie, nowotworów hematologicznych)
Badania okulistyczne – co 3 do 5 lat (a w zależności od potrzeb, jeżeli pojawiają się problemy 
z widzeniem).

KALENDARZ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH MĘŻCZYZNA
20-30 lat
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40-50 lat
   Pomiar poziomu glukozy we krwi – raz na 3 lata (w celu wykrycia nieprawidłowego poziomu)
P omiar poziomu elektrolitów we krwi (potas, sód, magnez, fosfor, wapń) – raz na 3 lata 
(ewentualne niedobory w organizmie powodujące np. przemęczenie, drżenie mięśniowe, 
nadciśnienie)
E lektrokardiogram (EKG) – co 3 lata (praca serca, arytmia, stany lękowe)
USG jamy brzusznej – co 3 do 5 lat
P omiar poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi – raz na 5 lat
B adanie słuchu – raz na 5 lat
B adanie gruczołu krokowego – badanie lekarskie, palcem przez odbyt od 40 r.ż. 1 raz w roku
B adanie wydolności płuc – spirometria (zwłaszcza u palaczy); 1 raz w roku
B adanie gardła i krtani – zwłaszcza u palaczy; 1 raz w roku
B adanie zmian skórnych; 1 raz w roku
B adania genetyczne – przy podejrzeniu nowotworów dziedzicznych

50 lat +

WARTO PAMIĘTAĆ!
We wczesnym wykrywaniu chorób (nie tylko nowotworowych) znaczenie mają także okresowe badania rtg 
klatki piersiowej, ob., morfologii, moczu, usg narządów jamy brzusznej, a także pomiary ciśnienia 
tętniczego krwi.
Zgłoś się do lekarza, gdy zauważysz następujące objawy:
Guzki w piersiach, w okolicach odbytu, na skórze, w jamie ustnej, powiększone węzły chłonne, nietypowe 
wydzieliny z naturalnych otworów ciała, nowe znamiona i brodawki na skórze, zmiana 
wyglądu i kształtu tych, które masz od dawna, niegojące się owrzodzenia, chrypka i kaszel trwające dłużej 
niż 3 tygodnie, niestrawność, zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca.
NIE WPADAJ W PANIKĘ! Nie każda zauważona zmiana jest nowotworem złośliwym. Lekarz ci to wyjaśni. 

Samobadanie jąder; 1 raz w miesiącu
B adanie jąder przez lekarza (pod kątem raka jądra) - co 3 lata
B adania stomatologiczne; 1 raz w oku
P omiar ciśnienia tętniczego krwi; 1 raz w roku.
M orfologia z rozmazem i OB – 1 raz w roku (na wypadek anemii, za małej ilości płytek krwi, 
stanów zapalnych w organizmie, nowotworów hematologicznych)
B adania okulistyczne – co 3 do 5 lat (lub jeżeli pojawiają się problemy z widzeniem)
P omiar poziomu glukozy we krwi – raz na 3 lata (w celu wykrycia nieprawidłowego poziomu)
P omiar poziomu elektrolitów we krwi (potas, sód, magnez, fosfor, wapń) – raz na 3 lata 
(ewentualne niedobory w organizmie powodujące np. przemęczenie, drżenie mięśniowe, 
nadciśnienie)
E lektrokardiogram (EKG) – co 3 lata (praca serca, arytmia, stany lękowe)
U SG jamy brzusznej – co 3 do 5 lat
P omiar poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi – raz na 5 lat
B adanie słuchu – raz na 5 lat
B adanie gruczołu krokowego – badanie lekarskie, palcem przez odbyt od 40 r.ż. 1 raz w roku – 
oznaczenie antygenu PSA 1 raz w roku
B adanie wydolności płuc – spirometria (zwłaszcza u palaczy); 1 raz w roku
B adanie gardła i krtani – zwłaszcza u palaczy; 1 raz w roku
B adanie zmian skórnych; 1 raz w roku
B adania genetyczne – przy podejrzeniu nowotworów dziedzicznych
B adanie na krew utajoną w stolcu; 1 raz w roku
B adanie endoskopowe jelita grubego – kolonoskopia, od 50 r.ż.; 1 raz na 2 lata
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KALENDARZ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECKO
Do pediatry

Podczas pierwszej wizyty (w pierwszym miesiącu życia) lekarz bada dziecko i sprawdza, czy 
prawidłowo przybiera na wadze. Rytm kolejnych wizyt kontrolnych wyznaczają obowiązkowe 
szczepienia. Jeśli coś niepokoi cię w zachowaniu dziecka, to właśnie do pediatry trzeba skierować 
pierwsze kroki. Rutynowo powinno się odwiedzać tego lekarza przy okazji badań bilansowych – 
kompleksowych badań przeprowadzanych w wieku dwóch, czterech i sześciu lat. Pozwalają one 
wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju. Warto również – choćby odpłatnie – zabrać 
dziecko na badanie USG w ramach profilaktyki nowotworowej. Lekarz sprawdzi, czy w szyi, jamie 
brzusznej, miednicy (i jądrach u chłopców) nie ma zmian, torbieli ani guzków. Nowotwór wykryty 
we wczesnym stadium pozwala na całkowite wyleczenie, dlatego profilaktyka jest tak ważna.

Po raz pierwszy lekarza ortopedę dziecko powinno odwiedzić już w pierwszym miesiącu życia. 
Zazwyczaj to pediatra wystawia skierowanie podczas pierwszej wizyty kontrolnej. Ortopeda 
sprawdzi, czy noworodek nie ma dysplazji.
Kiedy dziecko przychodzi na świat, głowa kości udowej powinna pasować do panewki. Otoczone 
torebką stawową stanowią one staw biodrowy. Czasem jednak elementy stawu nie pasują 
idealnie do siebie. Mówimy wtedy o dysplazji. Jeśli lekarz ją podejrzewa, skieruje dziecko na 
badanie USG, żeby potwierdzić diagnozę.
Ze zdrowym dzieckiem po raz kolejny powinno się iść do ortopedy kilka miesięcy po tym, jak 
zacznie chodzić. Lekarz oceni, czy maluch prawidłowo stawia stopy, i doradzi wybór 
odpowiednich butów. Później – podczas bilansów dwu-, cztero- i sześciolatka – kręgosłupem 
dziecka zajmie się lekarz pediatra. Jeśli zauważy jakieś nieprawidłowości w postawie, znów 
skieruje malucha do ortopedy. Jeżeli nie dzieje się nic niepokojącego, ortopedę warto odwiedzić 
profilaktycznie przed rozpoczęciem szkoły. Dziecko czeka wtedy zmiana – będzie więcej czasu 
spędzać w ławce, mniej na bieganiu i jeśli przyszły uczeń ma nawet niewielką wadę stóp lub 
kręgosłupa, może się ona szybko pogłębić. Później profilaktycznie warto odwiedzać ortopedę raz 
w roku, zwłaszcza gdy dziecko szybko rośnie lub przybiera na wadze.

Jeśli dziecko skończyło już dwa miesiące i wciąż ma wyraźnego zeza, trzeba koniecznie zabrać je 
do okulisty, żeby sprawdzić, czy przyczyną nie są zmiany groźne dla wzroku. Wizyta u lekarza jest 
konieczna również wtedy, gdy oko niemowlęcia jest wciąż załzawione, zaczerwienione albo 
ropiejące, co może świadczyć o zapaleniu spojówek i niedrożności kanału łzowego.
Wcześniaka powinno się pokazać okuliście w 4., 8. i 12. tygodniu życia, ponieważ dzieci urodzone 
przed 36. tygodniem ciąży są narażone na re�nopa�ę wcześniaczą.
Rutynową kontrolę okulistyczną maluch przejdzie, kiedy skończy rok – podczas badania 
bilansowego. Przeprowadzi je pediatra, sprawdzając, czy dziecko nie ma zeza i czy potrafi wodzić 
wzrokiem za przesuwanym przed oczami palcem. Takie badanie powtórzy za rok. Wszelkie 
wątpliwości dotyczące obu tych badań muszą być skonsultowane z okulistą. „Poważne” badanie 
okulistyczne czeka dziecko w wieku czterech lat. Pediatra poprosi dziecko o rozpoznanie 
podświetlonych zwierzątek, a jeśli nie będzie w stanie tego zrobić, skieruje je do specjalisty. 
Niezależnie od wyniku tego badania warto umówić się do okulisty (skierowanie nie jest 
konieczne), zanim dziecko zacznie naukę w szkole. Do lekarza trzeba zgłosić się także, jeśli dzieje 
się coś niepokojącego, na przykład dziecko nie potrafi skupić wzroku na jednym przedmiocie 
(tzw. oczopląs) lub mruży oczy, kiedy ogląda coś z bliska.
 

Do okulisty

Do ortopedy
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Do dentysty
Na pierwszą wizytę do stomatologa można zabrać dziecko, jeszcze zanim wyrosną mu pierwsze 
zęby, żeby lekarz ocenił rozwój szczęki i proporcje twarzy. Koniecznie natomiast trzeba odwiedzić 
dentystę, gdy dziecko ma już kilka zębów, żeby mógł ocenić, czy maluch prawidłowo ząbkuje. Ta 
pierwsza wizyta potrwa nie dłużej niż 5 minut, ale będzie ważnym krokiem do oswojenia dziecka 
z fotelem stomatologicznym. Zęby mleczne są bardziej narażone na próchnicę, dlatego maluchy 
powinny zgłaszać się na kontrolę częściej niż dorośli – najlepiej co trzy-cztery miesiące.
U trzy-, czterolatka lekarz będzie regularnie sprawdzał również zgryz i w razie potrzeby skieruje 
dziecko do ortodonty. Ważne: do stomatologa dziecko nie potrzebuje skierowania, wystarczy 
umówić się na wizytę w gabinecie, którego usługi są refundowane przez NFZ.

Co dwa lata warto zrobić podstawowe badanie krwi i moczu dziecka. Są proste, tanie, a o zdrowiu 
i kondycji malucha powiedzą bardzo wiele. Wyników nie oceniaj na własną rękę – pokaż je 
lekarzowi. Warto wykonać: badania krwi
   morfologia – pozwala wykryć infekcję, stan zapalny, anemię;
   poziom żelaza – pozwala stwierdzić, czy przyczyną anemii nie jest niedobór żelaza;
   OB (odczyn Biernackiego) – mówi, czy w organizmie nie rozwija się jakaś ukryta infekcja;
   ASO (poziom antystrepotolizyn) – pozwala wykluczyć powikłania po zakażeniu paciorkowcami;
   CRP (białko ostrej fazy) – pozwala wykryć ukrytą infekcję bakteryjną.
   badanie ogólne moczu – obecność białka, cukru, krwi, zwiększonej liczby leukocytów może 
świadczyć o infekcji układu moczowego;
   posiew moczu – pozwala stwierdzić, czy mamy do czynienia z zakażeniem i jaki antybiotyk 
będzie najlepszy do wyleczenia infekcji bakteryjnej.

W drugiej dobie życia wszystkie dzieci urodzone w polskich szpitalach mają badany słuch. 
Wczesna diagnoza wad słuchu pozwala na leczenie i nawet całkowite ich wyeliminowanie. 
Starsze dziecko należy zabrać do laryngologa, jeśli podejrzewasz, że ma problemy ze słuchem, np. 
nie odwraca głowy w kierunku źródła dźwięku, nie reaguje na hałasy i nie rozumie, co się do niego 
mówi. Pediatra wystawi skierowanie do laryngologa również wtedy, gdy maluch często choruje 
na ostre zapalenie ucha lub infekcje górnych dróg oddechowych.

Do laboratorium

Do laryngologa
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Program profilaktyki raka piersi (mammografia)
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
 - nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
 - otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania 
  ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
      rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka);
      mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
      nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)
Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
 - które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 - obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, 
  zakażonych HPV  typem wysokiego ryzyka), które nie miały cytologii w ostatnich 12 miesiącach.–
Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli 
onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają 
objęte skryningiem cytologicznym.

Program profilaktyki gruźlicy
Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym 
wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:
 - miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
 - mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby  
  (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym 
  i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program badań prenatalnych
Program adresowany jest do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 - wiek powyżej 35 lat;
 - wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 - stwierdzenie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 - znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną 
  monogenetycznie lub wieloczynnikową;
 - stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych 
  wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program adresowany jest do osób które:
 - mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat;
 - złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 - u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 
  pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, 
- obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
          nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
          podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów 
          i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
         palenie tytoniu,
          niska aktywność ruchowa,
         nadwaga i otyłość,        

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
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          upośledzona tolerancja glukozy,
         wzrost stężenia fibrynogenu,
          wzrost stężenia kwasu moczowego,
          nadmierny stres,
          nieracjonalne odżywianie,
          płeć męska,
          obciążenia genetyczne.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)
Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym 

 w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)  do kobiet – –
i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia,
           którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP 
           w ciągu ostatnich trzech lat,
           u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Etap specjalistyczny adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu, skierowanych 
z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Profilaktyka raka jelit grubego - jeśli:
- jesteś w wieku 50-65 lat i nie masz objawów raka jelita grubego,
- masz ukończone 40 lat i masz co najmniej jednego krewnego pierwszego stopnia 
  z rozpoznaniem raka jelita grubego,
- jesteś w wieku 25-65 lat i pochodzisz z rodziny szczególnego ryzyka, zgłoś się na bezpłatne badanie 
kolonoskopowe organizowane przez Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Program Badań Przesiewowych (PBP) dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego jest zadaniem 
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 
W ramach Programu Badań Przesiewowych, od 2000 roku wykonywana jest bezpłatna 
profilaktyczna kolonoskopia. Od roku 2012 w ramach PBP wysyłane są imienne, jednokrotne 
zaproszenia na kolonoskopię do osób w wieku 55-64 lata.

EUROPA DONNA, FINANSOWANIE BADAŃ

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, utrzymujemy się z 1 % i wsparcia darczyńców. 
Wszelkie uzyskane środki przeznaczamy na naszą działalność statutową i propagowanie wiedzy 
o profilaktyce.
DZIĘKUJEMY NASZYM DARCZYŃCOM I SPONSOROM

MAMMOGRAFIA
Kobiety w wieku 50-69 lat co 2 lata mogą wykonać mammografię w ramach programu 
z NFZ za darmo. 

ZASADA: co 2 lata pacjentka robi mammografię, a w roku przerwy robi USG piersi 
i tym samym jest co roku pod kontrolą. Ponadto nie zapomina oczywiście o wykonywaniu 
samobadania piersi 1 raz w miesiącu.
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PRZYDATNE ADRESY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91
39-200 Dębica
tel.  14 670 36 21
www.zoz-debica.pl

Centrum Medyczne „Medyk”
ul. Kwiatkowskiego 1
39-200 Dębica
tel. 509 891 062

Przychodnia Rejonowa nr 5
ul. Szkolna 4
39-200 Dębica
tel. 14 682 78 14

Przychodnia Rejonowa nr 1
ul. Cmentarna 54
39-200 Dębica
tel. 14 682 78 01

Przychodnia Rejonowa nr 2
ul. Krasickiego 1
39-200 Dębica
tel. 14 670 07 72

„Kol-Med” Centrum Medyczne
ul. Kolejowa 19
39-200 Dębica
tel. 14 670 26 57

NZOZ „Magra”
ul. Kościuszki 18
39-200 Dębica
tel. 14 682 51 11

Diagnostyka Tarnów 
– punkt pobrań „Pod Akacjami”
ul. Rzemieślnicza 2
39-200 Dębica
tel. 14 676 04 45

14

Opracowanie: Dorota Piechowiak, Jolanta Katarzyna Przyborowska, Anna Mazur
Konsultacja medyczna: lek. med. Beata Goławska-Szostak

Uzdrowiskowy Zakład Rehabilitacji 
Leczniczej „Latoszyn Zdrój”
Latoszyn 139A
39-200 Dębica
tel. 14 600 52 79

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Legionów 18
39-220 Pilzno
tel. 14 672 10 77

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Mysłowskiego 7
39-230 Brzostek
tel. 14 683 04 72

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Konarskiego 27
39-215 Czarna
tel. 14 676 10 95

Gminny Ośrodek Zdrowia 
Żyraków 156 a
39-204 Żyraków
tel. 14 670 12 17

Gminny Ośrodek Zdrowia
Jodłowa 25
39-225 Jodłowa
tel. 14 672 63 23, 14 696 03 61

NZOZ „Pustków-Osiedle”
Pustków-Osiedle 36B
39-206 Pustków-Osiedle
tel. 14 682 16 16

NZOZ Centrum
ul. Krakowska 10
39-200 Dębica
tel. 14 681 77 66

ALAB Laboratoria Sp. z o.o. (punkt pobrań)
ul. Kolejowa 15; ul. Krakowska 75 B
39-200 Dębica
tel. 14 639 59 49;  14 300 05 93



Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi 
EUROPA DONNA–DĘBICA

ul. Ratuszowa 6, 39-200 Dębica
 donnadebica@poczta.onet.plwww.europadonna-debica.org.pl;

Organizacja Pożytku Publicznego - 1% KRS 0000156681
KONTO: 66 1240 4807 1111 0000 5529 8449

Opracowano na podstawie materiałów ze stron:
www.nfz.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie 
www.zwrotnikaraka.pl

www.edziecko.pl
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Projekt sfinansowany 
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