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STRESZCZENIE

Wstęp: Profilaktyka pierwszego rzędu, szeroko zakrojona 
i odpowiednio realizowana, może w znaczący sposób zmie-
nić obecne niekorzystne tendencje w zakresie wczesnego 
rozpoznawania raka jądra. 
Cel pracy: Celem pracy jest ocena znajomości podstawo-
wych zasad profilaktyki raka jądra u badanych mężczyzn 
oraz ich zainteresowania programami profilaktycznymi z tego  
zakresu.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 150 męż-
czyzn, mieszkańców gminy Międzyrzecz, z wykorzystaniem 
metody sondażu diagnostycznego opartego na technice 
ankiety, do której sporządzono autorski kwestionariusz. 

Wyniki: Mężczyźni w większości nie wykonują samobadania 
jąder (58% badanych – 87 osób) bądź robią to niesystema-
tycznie (34% – 51 osób), choć nie z powodu skrępowania (56% 
badanych – 84 osoby). Wizyty u urologa uznają za konieczne, 
choć większość (68% – 102 osoby) dotychczas z nich nie 
korzystała. Potwierdzają również konieczność szerszej edu-
kacji w zakresie chorób męskich narządów płciowych, choć 
nigdy nie brali udziału w programach profilaktycznych doty-
czących tej tematyki.
Wnioski: Konieczne jest położenie większego nacisku na dzia-
łania profilaktyczne, kierowane zarówno do pojedynczych 
mężczyzn, jak i do całej męskiej populacji. 

Słowa kluczowe: samobadanie jąder, profilaktyka raka jądra, płeć męska

SUMMARY

Background: The first order prophylaxis, which is comprehen-
sive and well organised, is able to change significantly the unfa-
vourable tendencies in the early testicular cancer recognition.
Aim of the study: The study aims at the evaluation of the knowl-
edge of fundamental preventive measures regarding testicular 
cancer in men and their interest in prophylactic programmes.
Material and methods: The research was carried out among 
150 male residents of Międzyrzecz. The method included the 
diagnostic survey in the form of a questionnaire prepared by 
the author.
Results: Most of the men, examined in the study, do not per-
form the self-examination of the testicles (58% – 87 exami-

nees), or perform it unsystematically (34% – 51 examinees). 
However, as the results show, they do not feel embarrassed 
at the procedure (56% – 84 examinees). They consider reg-
ular visits to a urologist as necessary, although, the majority 
of them have never done it (68% – 102 examinees). They also 
confirm the need for wider education about the illnesses of 
the male reproductive organs, although, they have never par-
ticipated in any preventive programs considering the issue  
themselves.
Conclusions: There is a strong necessity for greater prophy-
laxis of testicular cancer, directed both to every singular man 
and the entire male population.

Keywords: self-examination of nuclei, prevention of the testicular cancer, man male  (PU-HSP 2015; 9, 4: 9–12)
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Wstęp 
„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – to stwierdzenie 

szeroko rozpowszechnione w świadomości społecz-
nej, pojawiające się w codziennym życiu, w środkach 
masowego przekazu, gabinetach lekarskich czy w kon-
taktach z pracownikami służby zdrowia promującymi 
zdrowy styl życia. Profilaktyka w życiu człowieka czę-
sto jest niedoceniana i niejednokrotnie przypisuje się 
jej rolę drugorzędną, pomijając olbrzymi potencjał 
tkwiący w zapobieganiu. Działania profilaktyczne mają 
o wiele większy wpływ na zdrowie i długość życia niż 
leczenie chorób [1].

Nie ma żadnego skutecznego algorytmu, by bro-
nić się skutecznie przed zachorowaniem na raka jądra. 
Podstawowym badaniem profilaktycznym jest samoba-
danie jąder, które każdy mężczyzna powinien co mie-
siąc wykonywać i przynajmniej raz w roku udać się na 
badania do urologa. Niestety, młodzi mężczyźni badań 
jąder nie wykonują, a powodem jest wstyd, ponieważ 
choroba dotyka sfery intymnej [2]. Na stronie Fundacji 
„Wygrajmy Zdrowie” zwraca się uwagę, iż „na wszyst-
kie niepokojące zmiany u swoich partnerów wyczu-
lone powinny być również kobiety. Praktyka dowiodła, 
że w wielu przypadkach to one pierwsze zauważają, 
że z jądrami ich partnerów dzieje się coś nie tak” [3]. 

Cel pracy
Celem pracy była ocena znajomości podstawowych 

zasad profilaktyki nowotworów jądra w wybranej gru-
pie mężczyzn oraz ich zainteresowania programami 
profilaktycznymi z tego zakresu. 

Materiał i metody
Materiał badawczy został pozyskany na potrzeby 

przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej [4]. 
Badania były prowadzone od czerwca do września 
2013 roku na terenie województwa lubuskiego, w gmi-
nie Międzyrzecz. Uczestniczyli w nich uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mężczyźni pracu-
jący w jednostce Wojskowej Straży Pożarnej, w Nadle-
śnictwie gminy Międzyrzecz oraz przypadkowo wybrani 
mieszkańcy Międzyrzecza. Najliczniejszą grupą byli 
mężczyźni w wieku 20–35 lat – 34% (51 osób) oraz męż-
czyźni powyżej 45 roku życia – 26% (39 osób). Mniej 
liczne grupy tworzyli respondenci w wieku 36–40 lat 
(16% – 24 osoby), poniżej 20 roku życia (12% – 18 osób) 
oraz w wieku 41–45 lat (12% – 18 osób).

W  przeprowadzonym badaniu wykorzystano 
metodę sondażu diagnostycznego, opartą na tech-
nice ankietowej, z zastosowaniem autorskiego kwe-
stionariusza ankiety. 

Wyniki
Badani mężczyźni zostali poproszeni o ocenę swojej 

wiedzy na temat profilaktyki raka jądra. 38% badanych 
(57 osób) przyznało się do jej braku i taki sam odsetek 
ocenił swoją wiedzę jako niedostateczną. 16% męż-
czyzn (24 osoby) oceniło swoją wiedzę jako dosta-
teczną, 6% (9 osób) dobrą, a tylko 2% (3 osoby) jako 
bardzo dobrą (rycina 1).

58% mężczyzn (87 osób) przyznało, że nie wyko-
nuje samobadania jąder, a 34% (51 osób), że je robi 
niesystematycznie. Jedynie 8% mężczyzn (12 osób) 
deklarowało systematyczność w tym zakresie (rycina 
2). Jednocześnie 56% badanych (84 osoby) uznało 
samobadanie jąder za czynność niekrępującą, a 24% 
(39 osób) było odmiennego zdania. Nie zastanawiało 
się nad tym 18% ankietowanych (17 osób). Poza tym 
68% (102 osoby) mężczyzn przyznało, że nie zna 
techniki samobadania jąder (rycina 3). W opinii 68% 
(102 osoby) ankietowanych samobadanie jąder należy 
wykonywać „raz w miesiącu”, 30% (45 osób) stwier-
dziło, że „raz w roku”, a 2% (3 osoby), że „raz w życiu”  
(rycina 4). 

72% (108 osób) ankietowanych przyznało, że 
konieczne są dla mężczyzn profilaktyczne wizyty u uro-
loga, tak jak dla kobiet u ginekologa. 8% (12 osób) bada-
nych uznało, że nie jest to konieczne, natomiast 20% 
(30 osób) nie wyraziło swojego zdania. Na pytanie; 
„Czy był Pan kiedyś badany przez lekarza urologa?” 

rycina 1. Samoocena posiadanej wiedzy na temat profilak-
tyki raka jądra 

rycina 2. Wykonywanie samobadania jąder przez badanych 
mężczyzn

rycina 3. Znajomość techniki samobadania jąder przez bada-
nych
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pozytywnie odpowiedziało 32% (48 osób) ankietowa-
nych, a 68% (102 osoby) dotychczas nie skorzystało 
z tej możliwości. 

Poza samobadaniem również aktywne uczest-
nictwo w programach profilaktycznych ma istotne 
znaczenie w profilaktyce chorób. 74% (111 osób) męż-
czyzn stwierdziło, że nie słyszało bądź nie przypo-
mina sobie programów profilaktycznych dotyczących 
raka jądra. Jedynie 26% (39 osób) było przeciwnego 
zdania (rycina 5). Jeśli chodzi o udział w programach 
profilaktycznych dotyczących wczesnego wykrywa-
nia raka jądra, to tylko 4% (6 osób) przyznało się do 
udziału w tego typu programach, natomiast 96% (144 
osoby) nigdy w nich nie uczestniczyło lub nie przypo-
minało sobie takiego faktu. Zdecydowana większość 
mężczyzn (96% – 144 osoby) potwierdziła koniecz-
ność szerszej edukacji na temat chorób męskich narzą-
dów płciowych. Jedynie 4% (6 osób) nie widziało  
takiej potrzeby.

Dyskusja
Już od dłuższego czasu mówi się o zagrożeniach 

chorobami nowotworowymi układu moczowo-płcio-
wego mężczyzn, o potrzebie wykonywania badań 
profilaktycznych, o możliwościach medycyny w zwal-
czaniu tych zagrożeń. Na poziomie deklaratywnym, 
wszyscy się z tym zgadzają (pracownicy służby zdro-
wia, konsultanci, osoby zainteresowane profilaktyką 
i własnym stanem zdrowia), lecz kiedy przychodzi do 
części wykonawczej, praktycznie nie ma na to środ-
ków finansowych oraz jednolitego programu obejmu-
jącego całe społeczeństwo. Wczesne podejmowanie 
działań zmierzających do wykrywania niepokojących 
objawów zwiększa szanse na całkowite wyleczenie 
chorego. Dlatego też ukierunkowany program profilak-
tyczny winien być opracowany w taki sposób, aby jak 
najskuteczniej mógł dotrzeć do świadomości społecz-
nej. W tym przypadku dotyczy to znajomości technik 
samokontroli, jak i samobadania jąder, których mło-
dzi mężczyźni powinni być uczeni od wczesnych lat 
szkolnych. Rzeczywistość jednak jest diametralnie inna. 
W prezentowanych wynikach badań aż 38% badanych 
(57 osób) przyznało się do braku wiedzy na temat pro-
filaktyki raka jądra lub oceniło ją jako niedostateczną, 
a 58% mężczyzn (87 osób) przyznało się do niewyko-
nywania samobadania jąder. Wyniki badań pokazują 
jednocześnie, że powodem takiego stanu rzeczy nie 
jest poczucie skrępowania, jakie mogłoby towarzyszyć 
samobadaniu jąder. Badania przeprowadzone m.in. 
w 20 krajach Europy również pokazały, iż responden-
tom nie są znane techniki samobadania jąder i nigdy 
go nie wykonywali [5]. W badaniach przeprowadzo-
nych w Karolinie Północnej wśród adolescentów także 
wykazano, że większość badanych była niedoinformo-
wana lub źle poinformowana o raku jądra, nie znała 
technik samobadania i nigdy go nie wykonywała [6]. 
Również w badaniach przeprowadzonych w Szwecji 
dowiedziono, że większość studentów nigdy nie sły-
szała o raku jądra i nie potrafiła wykonać samobadania 
[7]. Badania przeprowadzone wśród młodych Europej-
czyków również potwierdziły wcześniejsze wyniki [8]. 
Podobnie badania sondażowe przeprowadzone wśród 
australijskich studentów, skupiające się na technikach 

samokontroli jąder oraz ich systematyczności, wyka-
zały, że techniki samobadania jąder były niedostatecz-
nie znane i rzadko wykorzystywane [9].

Z profilaktyką ściśle wiążą się programy profilak-
tyczne i zainteresowanie nimi. Aż 74% (111 osób) ankie-
towanych mężczyzn stwierdziło, że nie słyszeli bądź nie 
przypominają sobie programów profilaktycznych doty-
czących profilaktyki raka jądra. Z kolei 96% (144 osoby) 
nigdy w nich nie uczestniczyło lub nie przypomina 
sobie takiego faktu. Ten wynik nie jest zaskoczeniem, 
uwzględniając liczbę organizowanych tego typu kam-
panii. W Polsce głośno wspomina się o dwóch. Dzięki 
staraniom fundacji „Wygrajmy Zdrowie” przygotowano 
specjalne ulotki na temat samobadania jąder. „Nie-
stety zaczęły one znikać z przychodni, poradni zdro-
wia, ponieważ zamieszczone tam poglądowe rysunki 
członka i jąder najwyraźniej „komuś” przeszkadzały” – 
mówi dr Wojciech Rogowski z Centrum Onkologii [2]. 
Fundacja „Gdyński Most Nadziei” w 2010 r. realizowała 
ogólnopolski program Akademii Walki z Rakiem i była 
organizatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej 
„Odważni wygrywają – profilaktyka raka jąder”. Był to 
projekt, który miał na celu podniesienie świadomości 
społecznej na temat choroby, a dzięki temu – obniżenie 
liczby osób zgłaszających się do lekarza w zaawanso-
wanym jej stadium [10]. Dlatego też badani mężczyźni 
słusznie stwierdzili, iż konieczna jest szersza edukacja 
na temat chorób męskich narządów płciowych (96% –  
144 osoby).

Wnioski
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań 

można wyciągnąć następujące wnioski:
– wiedza badanej grupy mężczyzn na temat pro-

filaktyki raka jądra jest mała;

rycina 4. Częstotliwość wykonywania samobadania jąder 
w opinii badanych

rycina 5. Znajomość programów profilaktycznych przez  
badanych
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– mężczyźni zdawali sobie sprawę z potrzeby 
samobadań jąder, ale nie wykonywali ich, jed-
nak to nie skrępowanie stało na przeszkodzie 
w wykonywaniu tych badań; 

– większość respondentów stwierdziła, że wizyty 
profilaktyczne są konieczne, a równocześnie 
większość z nich nigdy nie była na takim bada-
niu – mimo świadomości potrzeby badań pro-
filaktycznych u specjalisty mężczyźni ignorują 
ten aspekt, co może być związane z faktem, iż 
kobiety do ginekologa mogą udać się bezpo-
średnio, zawsze gdy czują taką potrzebę, ale gdy 
mężczyzna planuje kontrolę andrologiczną bądź 
urologiczną, potrzebuje skierowania od lekarza 
pierwszego kontaktu;

– zdecydowana większość mężczyzn widzi po-
trzebę szerszej edukacji w zakresie problematyki 

raka jądra, w tym również większej dostępności 
programów profilaktycznych;

– potrzebne jest lepsze skoordynowanie dzia-
łań służb medycznych, szkolnictwa oraz 
instytucji społecznych realizujących dzia-
łalność prozdrowotną, aby uniknąć zna-
nej sytuacji, że pomocy medycznej szuka się 
dopiero wtedy, kiedy zaczyna coś poważnie  
dolegać.
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