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Uwa˝aj
na s∏oƒce!
Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie
s∏oneczne. Szczególnie
chroƒ dzieci
i m∏odzie˝. Osoby majàce
sk∏onnoÊç do oparzeƒ
s∏onecznych powinny przez
ca∏e ˝ycie stosowaç Êrodki
chroniàce przed s∏oƒcem.
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e si´,
i oty∏oÊç sta∏ ˝e nadwaga
a si´
rozwoju nowo przyczynà
okr´˝nicy, no tworów
piersi, nowo wotworów
tworów trzo
nu
macicy.

Bierz udzia∏
zepieƒ
w programach szc
wszysochronnych, przede
usowi
tkim przeciwko wir
typu B.
zapalenia wàtroby

Prowadzàc zdrowy styl ˝ycia
mo˝na poprawiç ogólny stan
zdrowia i zapobiec wielu zgonom
z powodu nowotworów z∏oÊliwych!
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Uprawiaj çw
fizyczne.

Kobiety powy˝ej 50. roku
˝ycia powinny uczestniczyç
w badaniach przesiewowych
w kierunku raka piersi. Badania te nale˝y prowadziç w ramach programów
zdrowotnych podlegajàcych
procedurom kontroli jakoÊci
zgodnym
z Europejskimi wytycznymi
kontroli jakoÊci mammograficznych badaƒ przesiewowych.

Kobiety i m
´˝czyêni po
50. roku ˝y
cia pow
uczestniczyç inni
w badaniac
h przesiewowych
w kierunku
raka jelita
grubego i od
bytnicy.
Badania te
powinny
byç prowad
zone
mach progra w ramów
uwzgl´dnia
jàcych procedury kont
roli
jakoÊci.

Dla niektórych nowotworów istniejà programy
badaƒ przesiewowych zwi´kszajàcych
szans´ na ich wyleczenie

Opolskie
Centrum
Onkologii

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie pn. „Prewencja Pierwotna Nowotworów”
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Kobiety po
25. roku ˝y
cia
powinny uc
zestniczyç
w badaniac
h przesiewowych
w ki
szyjki macic erunku raka
y. Badania
te
nale˝y prow
mach progra adziç w ramów podleg
ajàcych proc
kontroli jako edurom
Êci zgodnym
z Europejski
mi w
kontroli jako ytycznymi
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Przestrzeg
aj
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´
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leceƒ krajow
ych oÊrodk
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ochrony radi
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