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i dowiedz się, jak dbać o męskie zdrowie!

Mosznowładców



Co roku tysiące mężczyzn w Polsce mierzą się z nowotworami jąder 
oraz rakiem prostaty. Niestety, tysiące z nich tę walkę przegrywa.

Tak być nie musi!
Odpowiednio wcześnie wykryty 

nowotwór jest łatwiejszy do wyleczenia.
Dlatego też kontynuujemy naszą misję uczenia 
facetów w całym kraju, jak nie dać się rakowi!

Codziennie u czterech mężczyzn 
diagnozuje się nowotwór jądra. 
W większości są to faceci przed 

trzydziestką.

Codziennie czternastu panów 
diagnozowanych jest z rakiem prostaty. 

Jest to najbardziej powszechny nowotwór 
wśród mężczyzn w Polsce.

Zdrowie intymne to także poziom zadowolenia 
z życia oraz samopoczucie. Codziennie po 
pomoc do lekarzy i terapeutów zgłasza się 

dwa i pół tysiąca facetów. Kolejnych 
czternastu każdego dnia odbiera sobie życie.

Zadbaj o swoje jądra i prostatę, 
ale nie zapomnij też o tym, co dzieje 

się w Twojej głowie.

Nie poddawaj się – 
nie jesteś sam!

Zrób to dla jaj!



Człowiek z Wąsem
W listopadzie na całym świecie rozpoznawany jako gość,

który potrafi o siebie zadbać.

Wąs, niczym różowa wstążka, 
stał się symbolem walki z rakiem.

Co roku jesienią przypomina o tym, 
że warto się badać i dbać o swoje 

zdrowie intymne.

Od 2014 roku przypominamy o tym, 
że każdy nowotwór jest łatwy do pokonania,

 jeśli jest odpowiednio wcześnie wykryty.

Zasady są proste:
1. Zapuszczasz Wąs

2. Ludzie pytają: dlaczego?
3. Odpowiadasz: żeby namówić innych facetów 

do mówienia głośno o męskim zdrowiu!



Bez względu na to ile masz lat:

Zadbaj o swoje klejnoty!
1. Raz w miesiącu, po ciepłym prysznicu bierzesz sprawy w swoje ręce.
2. Przekładasz jądra między palcami. Dokładnie sprawdzasz ich powierzchnię 

pod skórą.
3. Szukasz nawet najmniejszych zmian – stwardnień, guzków lub bolesnych miejsc.
4. Szukasz zmian, które są asymetryczne i występują tylko na jednym jądrze.
5. Sprawdzasz nawet niebolesne zmiany.
6. Sprawdzasz, czy w mosznie nie ma płynu.
7. Zwracasz uwagę na uczucie ciężkości w mosznie.
8. Wracasz pamięcią do ostatnich tygodni, czy nie pojawił się powracający 

ból jądra lub podbrzusza.

Reguł niemało, ale zapamiętać je łatwo! 
Z każdym miesiącem będziesz znał 
swoje ciało lepiej! 

Jeśli cokolwiek Cię niepokoi – nie zwlekaj! 
Zapomnij o szamanach internetu i wróżkach z forów, 
pędź od razu do lekarza. Każda choroba wcześniej 

wykryta jest łatwa do wyleczenia.

Im dłużej zwlekasz tym więcej szans 
sobie odbierasz.

Nowotwory jądra są jednym z najrzadszych typów 
raka, ale z uwagi na niską wykrywalność w Polsce 

rejestrujemy najwyższą śmiertelność w Europie.

Zmiany nowotworowe jąder 
dotykają głównie mężczyzn 
między 14 a 35 rokiem życia, 

a więc tych młodych, pewnych 
swojego zdrowia i uważających 

się za bezpiecznych od wszelkich 
chorób. 

Dlatego tak ważne jest z naszego punktu widzenia 
informowanie o profilaktyce schorzeń związanych ze 

zdrowiem intymnym. 

Oczywiście, nowotwory jąder zdarzają się 
również w późniejszym wieku, dlatego też 

nawyk samobadania warto wyrobić sobie na 
całe życie!

Badaj się co miesiąc,
nie tylko w listopadzie!



Problemy ze „sprzętem” to nie kwestia wieku, lecz zdrowia!

Zadbaj o zdrową prostatę!
Kiedy masz więcej niż 40 lat:
1. Zwracaj uwagę na to, co jesz. Tłuste, ciężkostrawne rzeczy Ci nie sprzyjają.
2. Nie pal papierosów! Są one bezpośrednią przyczyną nowotworu prostaty.
3. Pozostań aktywny, także w łóżku! Panowie, którzy mają udane życie intymne chorują 

na raka prostaty o 30% rzadziej!
4. Zwracaj uwagę na to, jak często oddajesz mocz!
5. Zastanów się nad siłą strumienia – jeśli jest słabszy, to nie oznaka wieku, 

lecz problemów z prostatą!

Nie obawiaj się wizyty u lekarza urologa!

Nawet jeśli nie ma żadnych objawów 
pamiętaj, by raz w roku zrobić badania krwi 

pod kątem poziomu PSA.
Sięgnij pamięcią do historii nowotworów w Twojej 

rodzinie. Jeśli ktoś chorował na prostatę, powinieneś 
badać się częściej.

Prostata to gruczoł zlokalizowany przy pęcherzu 
moczowym. Odpowiada za produkcję płynu 

nasiennego. Otoczony mięśniami, odpowiada 
za wytrysk.

Nowotwór prostaty jest najczęściej występującym 
nowotworem wśród mężczyzn w Polsce i jednym 

z najczęstszych w Europie. 

W naszym kraju 
odpowiada za ponad 5000 zgonów 
każdego roku. Wysoka śmiertelność 

jest spowodowana późną 
diagnostyką.

W pierwszy stadiach nie daje żadnych 
objawów, dlatego tak ważne są regularne 

wizyty u lekarza.
W dalszych etapach powoduje problemy z erekcją 
czy oddawaniem moczu – często bagatelizowane 

i kojarzone z następstwami starzenia się.



Czy wiesz, że dwukrotnie więcej mężczyzn ginie każdego roku z własnej 
ręki niż mamy w Polsce ofiar wypadków samochodowych?

Kwestie zdrowia psychicznego są niemniej ważne niż to, co dzieje się z naszym ciałem. 
Mężczyźni dużo rzadziej rozmawiają o swoim zdrowiu i trzykrotnie rzadziej korzystają 
z porad specjalistów, bez względu na to, o jakich kwestiach zdrowotnych mówimy.

Działaj wbrew temu stereotypowi!

Nie poddawaj się, 
nie jesteś sam!

Gdy Twój kolega mówi, że „wszystko jest okej”, 
ale podejrzewasz, że tak nie jest:
1. Napisz a najlepiej zadzwoń do niego i zapytaj, 

jak się czuje.
2. Nie bój się zapytać ponownie, jeśli czujesz, 

że unika szczerej rozmowy.
3. Wysłuchaj go od początku do końca.
4. Ustal, jak długo trwa gorsze samopoczucie.
5. Jeśli trwa to dłużej niż dwa tygodnie, zasugeruj 

spotkanie z terapeutą – terapia jeszcze nikomu 
nie zaszkodziła, a wielu ludziom pomogła!
I ostatnia reguła:

6. Zadzwoń lub napisz także kilka dni później. 
Pokaż, że jesteś dobrym kumplem!

Jeśli nie jesteś w stanie 
pomóc komuś sam, 
zapytaj kolegów, co 

możecie zrobić wspólnie. 
Pamiętaj, żeby zawsze 

szukać przede wszystkim 
profesjonalnej pomocy.

Jeśli czujesz, że czyjeś życie może 
być zagrożone dzwoń pod 112.



Jesień to czas, kiedy mężczyźni zapuszczają Wąsy, by swoim odmienionym 
wizerunkiem prowokować do rozmów na temat męskiego zdrowia.

Brodacze są już passe, końcem roku rządzą tylko Wąsacze!

Namów swoich kolegów by odwiedzili 
www.mosznowladcy.pl

Dziewczyno!

Zapytaj swojego partnera 
o samobadanie i namów go 

na badanie USG. Rak jądra dotyka 
najczęściej pomiędzy 14 a 35 rokiem 

życia. Wszystkie zmiany nowotworowe 
są łatwe do wyleczenia o ile są 

wcześnie wykryte!
Porozmawiaj ze swoim 

ojcem i dziadkiem o męskim zdrowiu. 
Po 40 roku życia co roku należy 

powtarzać badania poziomu PSA we 
krwi. Wszelkie przedłużające się 

problemy z oddawaniem moczu 
należy konsultować z lekarzem 

urologiem.

Kobiety odpowiadają 
za blisko 80% przypadków 

wykrycia męskich 
nowotworów. 

Zadbaj o facetów w Twoim 
otoczeniu!


