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Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się! »

W 75% przypadków rak jajnika rozpoznawany jest gdy guz
nacieka już macicę, jajowody i daje przerzuty odległe.
Zaledwie 20% kobiet z tak zaawansowaną chorobą ma
szansę na przeżycie kolejnych 5 lat. Najważniejsza jest
wczesna diagnostyka!
przejdź do diagnostyki »

Coś Ci dolega? Zdiagnozuj przyczynę!

Wyszukiwarka leków refundowanych !!!
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Dodaj swój adres e-mail aby
otrzymywać najnowsze informacje.
dodaj »
Twój email

PARTNERZY:

Choroby nowotworowe stają się plagą XXI wieku.
Każdego roku odnotowuje się tysiące nowych
przypadków zachorowań na nowotwory. Zwykle
pacjent zgłasza się w zaawansowanym stadium
choroby. Upowszechnianie wiedzy i informacji na
temat nowotworów pozwoli na obniżenie
umieralności, a także poprawę życia pacjentów, jak i
osób po przebytej chorobie nowotworowej.
40% nowotworów można zapobiec głównie przez
unikanie palenia tytoniu, wzrost aktywności fizycznej i
stosowanie
zbilansowanej
diety.
Wczesne
wykrywanie nowotworów jest podstawową metodą
zmniejszania śmiertelności związanej z chorobami
nowotworowymi i najczęściej umożliwia pełne
wyleczenie chorego.
W przypadku jednak kiedy komórki nowotworowe
nabędą umiejętności tworzenia przerzutów do
odległych narządów (płuca, wątroba, mózg) choroba
nowotworowa jest już praktycznie nieuleczalna.
W przypadku wielu nowotworów już na wczesnym
etapie choroby mogą pojawiać się pewne określone
objawy, które stanowią swoisty "sygnał
ostrzegawczy". Sprawdź czy nie przeoczyłeś(-aś)
pierwszych niepokojących objawów. Jeżeli masz
wątpliwości zrób test i zgłoś się do lekarza.
ZGŁASZAJ SIĘ NA BADANIA PROFILAKTYCZNE!

Onkologia dziecięca
Rak piersi
Czynniki rakotwórcze
Profilaktyka
Leczenie

SZPITAL NA CHMURZE

Ciekawostki

strona główna | dla aptek | dla przychodni | pomoc | kontakt | o projekcie
Jakiekolwiek informacje oraz szacowanie ryzyka choroby nie mogą zastąpić profesjonalnej konsultacji, diagnozy i opieki
medycznej.Wyniki analiz przeprowadzanych za pomocą algorytmów diagnostycznych w portalu onkodiagnoza.pl powinny zostać
skonsultowane bezpośrednio z lekarzem.
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