„BRZUCH TAK MI SIĘ
POWIĘKSZYŁ, ŻE
WYGLĄDAŁAM,
JAKBYM BYŁA
W SZÓSTYM
MIESIĄCU CIĄŻY.”

Quote name

Julia

Objawy raka jajnika

W Wielkiej Brytanii diagnozuje się raka jajnika u około 7100 kobiet
rocznie. Rak jajnika występuje najczęściej u kobiet w wieku ponad
50 lat. Jeśli przynajmniej dwie bliskie krewne w rodzinie (matka,
siostry lub córki) miały raka jajnika lub piersi, prawdopodobieństwo
zachorowania jest wyższe.
Jeśli w większość dni przez 3 tygodnie
lub dłużej występowały którekolwiek z
poniższych objawów, należy zgłosić
się do lekarza:
• Poczucie wzdętego (nabrzmiałego)
brzucha
• Szybkie uczucie sytości lub brak
apetytu
• Ból w dole brzucha lub pleców
• Konieczność częstszego niż zwykle
oddawania moczu
Większość kobiet mających takie
objawy nie ma raka jajnika. Jednak
należy zgłosić się do lekarza, gdyż
może to być rak.

Im wcześniej zdiagnozuje się raka
jajnika, tym skuteczniej można go
leczyć.
Nie marnuje się czasu lekarza,
zgłaszając się na badanie.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub chcesz
z kimś porozmawiać, zadzwoń pod
bezpłatny numer organizacji Macmillan
0808 808 00 00 lub odwiedź stronę
internetową macmillan.org.uk.

Nie należy się bać, jeśli wykryje się
u siebie objawy choroby – trzeba się
wówczas przebadać.
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‘My stomach had
swelled so much
that I looked

six months
pregNaNt.’
Quote name

Julia

Symptoms of ovarian cancer

About 7,100 women in the UK are diagnosed with ovarian
cancer each year. Ovarian cancer is more common in women
over 50. If two or more of your close relatives (your mother,
sisters or daughters) have had ovarian or breast cancer,
you may be at a higher risk.
If you have any of these symptoms
most days for three weeks or more,
see your doctor:
• Feeling bloated
(a swollen tummy).
• Feeling full quickly or not
wanting to eat much.
• Pain in your lower tummy
or back.
• Needing to pee more often or
more urgently than normal.
Most women with these symptoms
do not have ovarian cancer. But it
is important to get them checked
in case you do.

The earlier ovarian cancer is
found, the more likely it is that
treatment will be successful.
You are not wasting your
doctor’s time by getting your
symptoms checked.
If you need support or just want
someone to talk to, call Macmillan
free on 0808 808 00 00 or visit
macmillan.org.uk

Don’t be scared if you have
symptoms – get them checked.
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