
7. DNO JAMY USTNEJ I PODNIEBIENIE 
Odchyl głowę do tyłu i otwórz usta. 
Następnie unieś język i spójrz na dno 
jamy ustnej, obserwuj czy są zmiany 
koloru, wrzody lub obrzęki.

1. TWARZ
Poszukaj obrzęków, których 
wcześniej nie było i sprawdź 
swoją skórę. Obróć głowę na 
boki, rozciągając skórę na 
mięśniach, dzięki czemu guzy 
są lepiej widoczne.

2. SZYJA
Ułóż palce pod szczęką i 
dotknij obu stron szyi. 
Czy są jakieś obrzęki?

3. USTA
Pociągnij górną wargę do góry, 
a dolną do dołu. Zajrzyj do 
środka pod kątem owrzodzeń 
lub zmian koloru.

4. DZIĄSŁA
Zbadaj i dotknij wokół swoich 
dziąseł, aby sprawdzić, czy nie 
ma tam czegoś niezwykłego.

5. POLICZKI
Otwórz usta i odsuń policzki z 
jednej strony na raz. Poszukaj 
jakichkolwiek czerwonych lub 
białych plam. Sprawdź, czy nie ma 
wrzodów, guzków lub wrażliwości.

6. JĘZYK
Delikatnie wyciągnij język i 
zbadaj jedną stronę, a potem 
drugą. Szukaj obrzęków, 
wrzodów lub zmian koloru. 
Zbadaj spód języka.

2-minutowa 
samokontrola, 
która może 
uratować Ci życie!
Sprawdź się raz w miesiącu, korzystając 
z naszego prostego, 2-minutowego 
przewodnika samokontroli.
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Co to jest rak jamy ustnej? .....................................................
Jest to ogólny termin określający różne nowotwory złośliwe, 
które rozwijają się w jamie ustnej. The Mouth Cancer Founda-
tion zwiększa świadomość na temat wszystkich nowotworów 
głowy i szyi, tj. gardła, krtani, ślinianek, nosa, zatok, ust i skóry. 

Objawy.....................................................
• Wrzód lub biała albo czerwona plama w jamie ustnej, która nie 

goi się w ciągu 3 tygodni.
• Guz lub obrzęk w dowolnym miejscu jamy ustnej, szczęki lub szyi, 

który utrzymuje się dłużej niż 3 tygodnie.
• Trudności w połykaniu, żuciu, poruszaniu szczęką lub językiem.
• Drętwienie języka lub innych okolic jamy ustnej.
• Uczucie, że coś utknęło w gardle.
•  Chroniczny ból gardła lub chrypka utrzymujące się dłużej niż 6 tygodni.
•  Niewyjaśnione obluzowanie zębów.

Czynniki Ryzyka.....................................................
• Palenie jest główną przyczyną raka jamy ustnej.
• Picie alkoholu w nadmiarze może czterokrotnie zwiększyć ryzyko.  
• Picie i palenie razem mogą zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju 

raka jamy ustnej do 30 razy.
• Zła dieta i deprywacja społeczna są powiązane z jedną trzecią 

wszystkich przypadków raka.
• Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), przenoszony przez seks 

oralny, może w ciągu następnej dekady wyprzedzić tytoń i alkohol 
jako główny czynnik ryzyka.

• Narażenie na promieniowanie słoneczne jest przyczyną raka skóry, 
który może mieć wpływ na usta i twarz.

Zeskanuj, aby 
obejrzeć nasze 

wideo na 
YouTube

WCZESNE 
WYKRYCIE 

JEST 
KLUCZOWE!

         Wystarczy lustro, dobre źródło 

                      światła i czyste palce.

Fakty o...

RAKU JAMY
USTNEJ

Aby przekazać darowiznę lub uzyskać BEZPŁATNE informacje odwiedź naszą stronę

www.mouthcancerfoundation.org
Infolinia: 01924 950 950 • Główne biuro: +44 (0) 208 940 5680
Alternatywnie możesz wysłać e-mail na adres info@mouthcancerfoundation.org

The Mouth Cancer Foundation jest zarejestrowaną organizacją charytatywną (nr 1109298), której celem 
jest ratowanie i poprawa jakości życia wszystkich osób dotkniętych rakiem głowy i szyi. Wsparcie może 
odgrywać kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb psychologicznych pacjentów. Organizacja charytatywna 
oferuje bezpłatne informacje i zasoby pacjentom, opiekunom, osobom które pokonały raka, i specjalistom.



HPV i rak jamy ustnej HPV-
16, ten sam wirus związany 
z rakiem szyjki macicy, jest 
również powiązany z rakiem 
u młodszych ludzi w dobrym 
zdrowiu i bez historii palenia 
lub picia alkoholu. Te raki HPV 
są najszybciej rozwijającym 
się typem raka jamy ustnej. 
Na szczęście raki jamy ustnej 
HPV lepiej reagują na leczenie, 
a wskaźnik przeżywalności 
jest znacznie wyższy niż w 
przypadku raka jamy ustnej 
niezwiązanego z HPV.

Raki jamy ustnej wywołane 
wirusem HPV zwykle pojawiają 

się w tylnej części jamy ustnej, 
takiej jak tył języka, tył gardła i 
obszar migdałków, natomiast 
raki jamy ustnej niezwiązane 
z HPV obejmują inne części 
jamy ustnej. Raki jamy ustnej 
HPV często mają wygląd 
powierzchni podobny do 
truskawki.

Zarażenie się HPV
Większe ryzyko wiąże się ze 
zwiększoną liczbą partnerów 
seksualnych i / lub oralnych 
w ciągu całego życia, a dla 
mężczyzn jest ono związane 
z wcześniejszym wiekiem 

podczas pierwszego stosunku 
płciowego. Osoby dorosłe 
aktywne seksualnie mają 75% 
szans na zarażenie się wirusem 
HPV w ciągu swojego życia. 
Możesz nigdy nie wiedzieć, że 
jesteś zarażony, ponieważ nie 
ma żadnych objawów.

Na szczęście, infekcje HPV 
są skutecznie zwalczane 
przez układ odpornościowy 
organizmu, a infekcja często 
ustępuje bez leczenia, nawet 
infekcja szczepami HPV 
wysokiego ryzyka. Jednak u 
niektórych osób infekcja może 
pozostać lub nawracać. Osoby 
z nawracającą infekcją jamy 
ustnej HPV-16 są znacznie 
bardziej narażone na raka jamy 
ustnej i gardła.

“Na całym 
świecie około 
5% wszystkich 

nowotworów jest 
powiązanych z 
wirusem HPV. 

Dotyczy to raka 
szyjki macicy, 

prącia, odbytu i 
narządów płciowych 

oraz niektórych 
nowotworów głowy 

i szyi ”

Co to 
jest HPV?

“HPV jest częstą infekcją dotykającą 8 na 10 
osób w pewnym momencie ich życia.”

Co 3 Godziny umiera 1 osoba na raka jamy ustnej

8300+ nowych przypadków w Wielkiej 
Brytanii każdego roku

Każdego roku 2700 + osób umiera 
z powodu raka jamy ustnej

Na całym świecie rak jamy ustnej 
dotyka 650,000 osób rocznie

Rak jamy ustnej występuje DWUKROTNIE 
częściej u mężczyzn

78% przypadków występuje w grupie 
wiekowej powyżej 55 roku życia

Zapadalność wzrosła o 49% w ciągu ostatnich 10 lat

Wskaźnik 5-letniego przeżycia prawie się nie 
poprawił w ciągu ostatnich kilku dekad

Fakty na temat raka jamy ustnej

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) to powszechna infekcja 
wirusowa przenoszona między ludźmi w wyniku kontaktu 
skóra do skóry. Większość infekcji jest zwalczana przez układ 
odpornościowy organizmu i nie powoduje żadnych objawów.

Szczepienie
Szczepienie przeciwko 
HPV, zanim się jest aktywny 
seksualnie, zmniejsza ryzyko 
raka w starszym wieku. Od 
września 2019 roku chłopcy 
z ósmego roku szkolnego 
w UK (12-13 lat) otrzymują 
bezpłatną szczepionkę 
przeciwko wirusowi HPV. 
Wcześniej tylko nastolatki 
otrzymywały szczepionkę, za 
zgodą rodziców, która chroni 
przed rakiem szyjki macicy.

Ten krok prawdopodobnie 
zapobiegnie około 2000 
przypadków raka u 
mężczyzn każdego roku 
spowodowanego infekcją 
HPV. Są to nowotwory 
odbytu, penisa, głowy i szyi. 
Zaszczepienie chłopców 
zmniejszy również liczbę 
przypadków raka szyjki 
macicy, zmniejszając ryzyko 
zakażenia u kobiet, które nie 
otrzymały szczepienia

The Mouth Cancer Foundation to organizacja charytatywna 
zajmująca się podnoszeniem świadomości na temat raka jamy 
ustnej oraz pomaganiem i wspieraniem osób w zagrożeniu lub 
cierpiących na raka jamy ustnej, raka gardła i innych nowotworów 
głowy i szyi, a także udzielanie pomocy i informacji na temat życia 
z rakiem jamy ustnej dla rodziny, przyjaciół i opiekunów.

Promocja, ochrona i edukacja 
w zakresie zdrowia ma 
kluczowe znaczenie dla 
podnoszenia świadomości na 
temat raka jamy ustnej. Celem 
organizacji charytatywnej 
jest informowanie ludzi o 
oznakach, objawach, faktach i 
statystykach oraz kluczowych 

przyczynach raka jamy ustnej.
Dowiedz się, co zwiększa 
ryzyko zachorowania, w tym 
informacje o HPV, alkoholu i 
paleniu. Raki jamy ustnej są 
często bezbolesne, dlatego 
dodatkowo ważne jest 
rozpoznanie ogólnych oznak i 
objawów raka jamy ustnej.

Mouth Cancer
Foundation


