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Nowotwory mózgu i gałki ocznej 

nie są klasyfikowane jako 

nowotwory głowy i szyi.

Najczęstsze lokalizacje 

nowotworów głowy i szyi:

 jama ustna (42%),•

 gardło (35%),•

 krtań (24%).•

 

Zatoki
przynosowe

Nos

Język

Jama ustna

Ślinianki

Krtań

Nowotwory głowy i szyi stanowią 

        wszystkich zachorowań na raka. 

Najczęściej rozpoznaje się je i leczy, 

gdy są już w stadium zaawansowanym. 

Wczesne rozpoznanie i skierowanie 

do specjalisty zwiększają szanse 

chorych na wyleczenie.

6%

 

Ponad            nowotworów 

głowy i szyi wywodzi się 

z komórek nabłonka 

płaskiego, które wyściełają 

górny odcinek drogi odde-

chowo-pokarmowej 

(np. wnętrze jamy ustnej, 

nosa i gardła). 

90%

W ostatniej dekadzie nastąpił 

wzrost zachorowań na nowotwory 

głowy i szyi o 25 %.

Z danych Krajowego Rejestru 

Nowotworów wynika, 

że w Polsce w 2014 roku 

wykryto około 12 tysięcy 

nowotworów złośliwych 

głowy i szyi. 

 6000 chorych zmarło.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi ma na celu 
podniesienie świadomości na temat nowotworów w obrębie głowy i szyi, 
co w konsekwencji ma poprawić wyniki leczenia poprzez:
    • zwracanie uwagi na wczesne objawy choroby
    • dążenie do wczesnego rozpoznania choroby 
      i skierowania na leczenie

Adres Rejestracja telefoniczna

61 885 07 29   pn.-pt.    9:00 - 14:00

736 087 268    pn. i cz.16:00 - 18:00

Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii   
ul. Garbary 15 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, 
ul. Juraszów 7/19

Konin Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Koninie, ul. Szpitalna 45

63 240 43 02   pn.-pt.  11:00 - 14:00

Leszno Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45

65 525 31 20   pn.-pt.    7:30 - 15:00

Gorzów Wlkp.

Fundacja "Nasze Zdrowie" 
ul. Fr. Walczaka 23E

95 782 26 73   pn.-pt.  12:00 - 14:00

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki 
w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1

95 733 13 03   pn.-pt.    9:00 - 10:00

Szpital Barlinek Sp. z o. o. 
ul. Szpitalna 10

95 746 18 11   pn.-pt.    8:30 - 15:00

Kalisz

Barlinek

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu 
ul. Poznańska 79

505 525 237    pn.-pt.    9:00 - 14:00

506 019 804, 792 240 392 

Ośrodki wykonujące bezpłatne badania laryngologiczne w województwach 
lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi:



Jeżeli masz 40-65 lat, znajdujesz się w grupie 
podwyższonego ryzyka tzn. jesteś:

Jeżeli masz              z poniższych 
objawów                     tygodnie

TYDZIEŃ 1 TYDZIEŃ 3

ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA

TYDZIEŃ 2

Hasło „jeden przez trzy” stworzone przez wiodących europejskich ekspertów
z dziedziny nowotworów głowy i szyi, oznacza, iż lekarze rodzinni powinni
kierować swoich pacjentów do laryngologa, jeżeli stwierdzą u nich jeden
z poniższych objawów utrzymujący się przez trzy tygodnie.

i występuje u Ciebie ponad 3 tygodnie jeden z 6 objawów 

Pieczenie języka, 
niegojące się owrzodzenie 

oraz/lub czerwone 
albo białe naloty
w jamie ustnej

Ból w trakcie 
połykania

oraz/lub problemy
z połykaniem

Jednostronna niedrożność
nosa oraz/lub krwawy

wyciek z nosa
Guz na szyi

Ból gardła Przewlekła
chrypka

 

     JEDEN
przez TRZY

NIE CZEKAJ!!!  WCZESNA DIAGNOZA OCALI TWOJE ŻYCIE!

Na badanie nie potrzebujesz skierowania. Nie musisz być ubezpieczony w NFZ.

Wieloletnim
palaczem

Osobą
nadużywającą

alkoholu

Osobą podejmującą
ryzykowne zachowania

seksualne

lub jeżeli nie jesteś w grupie podwyższonego
ryzyka, a masz 40-65 lat

Przyjdź na bezpłatne badania laryngologiczne w ramach:

OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

i jeden z objawów ponad 3 tygodnie



DLACZEGO JEST ISTOTNA?

WCZESNA DIAGNOZA - 

Głównym problemem jest wykrywanie nowotworów 

głowy i szyi w bardzo zaawansowanym stadium choroby, 

gdy skuteczność leczenia jest mała, około 30 %. 

Dla porównania skuteczność leczenia nowotworu głowy i szyi 

wykrytego w początkowym stadium sięga 80-90%.

Leczenie 
zaawansowanych 
nowotworów głowy 
i szyi jest bardzo 
okaleczające i może 
przyczynić się do:

 WCZESNA DIAGNOZA TO EFEKTYWNIEJSZE 
 I MNIEJ OKALECZAJĄCE LECZENIE!

PAMIĘTAJ:

• utraty mowy,
• zaburzeń w procesie komunikacji,
• deficytów w obszarze podstawowych zmysłów,
• zniekształcenia twarzy, a co za tym idzie 

poczucia wykluczenia społecznego 

i znacznego utrudnienia wykonywania 

codziennych czynności.

 

WYSTĘPOWANIE

Pomimo, że ryzyko zachorowania na nowotwor y
głowy i szyi jest trzykrotnie większe u mężczyzn, 
w ostatnich latach wzrasta również u kobiet.
Nowotwory te najczęściej występują u ludzi  
po 50 r.ż., jednak obserwuje się wzrost
zachorowań w młodszych grupach wiekowych.      

 

Jakie�są�czynniki
ryzyka?

PALENIE ALKOHOL WIRUS HPV

Palacze narażeni są

na wyższe ryzyko

zachorowania

na nowotwory głowy

i szyi niż niepalący.

Mężczyźni spożywający

60 g, a kobiety 40 g

wysokoprocentowego

alkoholu dziennie

narażeni są na znacznie

wyższe ryzyko rozwoju

raka głowy i szyi.

Zachorowalność

na raka gardła i jamy 

ustnej jest większa 

u nosicieli niektórych 

podtypów

wirusa HPV.


