
Pół wieku za Tobą? To czas na wykonanie 
badań kontrolnych. Z upływem lat ludzkie 
ciało nabiera niedoskonałości, nie tylko 
tych zewnętrznych, ale także wewnętrz-
nych.  Po 50. roku życia należy mieć orga-
nizm pod stałą kontrolą, co niestety nie jest 
łatwe. Szybki tryb życia, ciągły pośpiech 
i stres sprzyjają pogorszeniu się stanu zdro-
wia. Jednak wystarczy się zmobilizować 
i wykonać kilka podstawowych badań, 
zasięgnąć porady lekarzy specjalistów, aby 
utrzymać dobre zdrowie i nie dać się cho-
robie. Istnieje bowiem szereg schorzeń, 
które dają o sobie znać w zaawansowa-
nym stadium, kiedy to już niejednokrotnie 
jest za późno na skuteczne leczenie.

RAZ W ROKU
Podstawowym badaniem jest MORFO-
LOGIA KRWI, która powinna być wyko-
nywana raz w roku. Da ona podstawę do 

wstępnej analizy stanu zdrowia. Pozwala 
określić m.in., czy pacjent ma anemię, in-
fekcję wirusową bądź bakteryjną, a nawet 
może ostrzec o chorobie szpiku kostnego 
czy szwankującej wątrobie.

Zaraz po morfologii następne ważne ba-
danie to POMIAR STĘŻENIA GLUKOZY WE 
KRWI. Zbyt wysoki poziom cukru może 
oznaczać cukrzycę. Nieleczona, jest po-
wodem wielu innych chorób, m.in. jaskry, 
osteoporozy, chorób nerek, a także uszko-
dzeń nerwów w obrębie stopy, co przyczy-
nia się do zaniku mięśni oraz upośledzenia 
czucia bólu. Skutkuje to niedokrwistością 
stopy i obumieraniem jej tkanek (stopa 
cukrzycowa). Do badania poziomu cukru 
należy odpowiednio się przygotować, nie 
spożywać pokarmów minimum 8 godzin 
przed pobraniem próbki krwi. 

Kolejny obowiązkowy punkt to LIPIDO-
GRAM, CZYLI BADANIE STĘŻENIA CHOLE-
STEROLU. To właśnie on przyczynia się do 
chorób układu krążenia, miażdżycy, zawa-
łu mięśnia sercowego czy udaru mózgu. 
Wczesne odkrycie podwyższonego stę-
żenia cholesterolu nie musi od razu koń-
czyć się przyjmowaniem syntetycznych 
środków na jego obniżenie. Często, aby 
obniżyć poziom cholesterolu, stosuje się 
dietę, która w zupełności wystarczy żeby 
powrócił on do odpowiedniego poziomu.

CO 2 LATA
Jeżeli szybko się męczymy lub dostajemy 
zadyszki po niewielkim wysiłku, należy 
także zwrócić uwagę na często zapomi-
nany gruczoł, jakim jest TARCZYCA. Ba-
dania wykonujemy tym bardziej, jeżeli 
członkowie rodziny miewali problemy 
z tarczycą. Diagnostyka chorób 
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tarczycy opiera się na określeniu funkcji 
hormonalnej oraz na zaobserwowaniu 
zaburzeń w jej budowie. Badanie podsta-
wowe to oznaczenie stężenia TSH – jest to 
hormon który pobudza tarczycę do pracy. 
Gdy stężenie TSH nie jest w normie, należy 
oznaczyć również stężenie T4 oraz T3. Na 
podstawie analizy poziomu hormonów 
lekarz endokrynolog stwierdza nadczyn-
ność bądź niedoczynność tarczycy. Infor-
macji o budowie tarczycy dostarczy nam 
jej USG. Pozwoli ono na zaobserwowanie 
ewentualnych guzków, zwapnień czy tor-
bieli występujących w obrębie tarczycy, 
a także oceni wielkość i prawidłowość jej 
budowy.

Kolejny pod lupę powinien pójść para-
doksalnie wzrok. U osób dorosłych OKU-
LISTYCZNE BADANIA KONTROLNE należy 
wykonywać minimum raz na 2 lata. Przy-
mrużanie oczu, nadwrażliwość na światło 
czy nieustająco łzawiące oczy, a także nie-
możność złapania ostrości obrazu mogą 
wskazywać na pogarszający się stan na-
szego wzroku. Podstawowe badanie to 
pomiar ciśnienia w gałce ocznej i pola wi-
dzenia. Pozwalają one na wykrycie jaskry 
we wczesnym stadium, co może uchronić 
pacjenta przed całkowitą utratą widzenia.

RAZ NA 10 LAT
Nie powinniśmy pomijać także badań na-
szego układu pokarmowego. Najczęstsze 

badanie profilaktyczne to KOLONOSKO-
PIA. Badanie kolonoskopii wykonuje się co 
10 lat. Jeżeli jednak w rodzinie występują 
choroby układu pokarmowego takie jak 
polipy jelita, wrzody żołądka i dwunastni-
cy czy nowotwór jelita grubego, badanie 
wykonuje się co 5 lat.  Metoda ta umożli-
wia zbadanie jelita grubego. Do badania 
należy się odpowiednio przygotować, naj-
częściej zażywając 1-2 dni wcześniej środki 
przeczyszczające. Kiedy badanie sugeruje 
nieprawidłowości, nie należy ich lekcewa-
żyć. Jeśli dodatkowo zaobserwujemy nie-
pokojące objawy, takie jak silne bóle w ob-
rębie żołądka i jelit, należy skontaktować 
się z lekarzem w celu przeprowadzenia 
kolejnych badań specjalistycznych.

WAŻNE DLA PAŃ
Należy także pamiętać o badaniach dedy-
kowanych kobietom, takich jak cytologia, 
mammografia i badanie densytometrycz-
ne, czyli badanie gęstości kości. 

CYTOLOGIA pozwala na wczesne wykry-
cie raka szyjki macicy. Jest to niezwykle 
ważne badanie, gdyż nowotwór ten zbie-
ra coraz większe żniwo, a wcześnie wy-
kryty jest niemalże całkowicie uleczalny. 
Badanie wykonuje się raz do roku, można 
je wykonać w każdym gabinecie podczas 
wizyty kontrolnej. 
Z kolei MAMMOGRAFIA pozwoli na 
wykrycie zmian w obrębie gruczołu sutko-
wego. Zmiany te nie muszą być wyrokiem 
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w sprawie nowotworu piersi, ale nie mogą 
również uśpić czujności. Obraz mammo-
graficzny pozwala zauważyć nawet naj-
mniejsze zmiany w gruczole, ale niestety 
nie pozwala na rozróżnienie rodzaju zmian, 
tzn., że przy tym badaniu nie można okre-
ślić, czy nowotwór jest złośliwy. W większo-
ści przypadków po wykryciu jakichkolwiek 
zmian lekarze wysyłają pacjentki na bada-
nie USG piersi, które pomoże w postawie-
niu ostatecznej diagnozy. Badanie po 50. 
roku życia wykonuje się co rok.

Wraz z wiekiem postępuje proces odwap-
nienia szkieletu ludzkiego, co szczególnie 
ma miejsce u kobiet. Kości stają się słab-
sze, a ryzyko złamań jest coraz większe.  
Najczęściej dotyczy to złamań kości bio-
drowej, kości przedramienia czy nadgarst-
ka. Niegroźny upadek niejednokrotnie 
kończy się niechcianym załamaniem.  
BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI pozwoli stwier-
dzić, czy mamy do czynienia z osteopo-
rozą i czy wskazane jest leczenie w tym 
kierunku. Częstość wykonywania badania 
zależy od jego wyniku, zazwyczaj wykonu-
je się je raz na 5 lat, a jeżeli osteoporoza jest 
stwierdzona, to raz na dwa lata.

WAŻNE DLA PANÓW
Dla panów lista badań profilaktycznych 
po 50. roku życia jest poszerzona o wizytę 
u lekarza urologa. Raz do roku należy zgło-
sić się do tego specjalisty w celu wykona-
nia BADANIA GRUCZOŁU KROKOWEGO, 

które pozwoli na wykrycie problemów 
z prostatą. Polega ono na palpacyjnym 
zbadaniu gruczołu przez odbytnicę. Je-
żeli lekarz wyczuje zmiany w kształcie czy 
wielkości, wówczas zleci dodatkowe ba-
dania, tj. poziom PSA, czyli poziom białka 
we krwi, które jest wytwarzane wyłącznie 
przez komórki gruczołu prostaty.
Pamiętajmy, że zawsze LEPIEJ JEST ZAPO-
BIEGAĆ NIŻ LECZYĆ. Stwierdzenie stare jak 
świat, bardzo prawdziwe i wciąż aktualne. 

Profilaktyka w większości przypadków  
zostaje pomijana, zbyt rzadko poddajemy 
się badaniom kontrolnym, a to one niejed-
nokrotnie mogłyby utrzymać nas w zdro-
wiu i uchronić od przedwczesnej śmierci. 
Wraz z nadchodzącą wiosną warto pomy-
śleć nie tylko o porządkach w naszych do-
mach, ale także o sumiennym przeglądzie 
naszego organizmu.

PauliNa sZymaNeK
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Polacy coraz częściej wykonują badania 
profilaktyczne. Liczba kobiet, które wyko-

nały badania cytologiczne choć raz  
w  życiu wzrosła do 85%, a badanie mam-
mograficzne do 47%. Blisko co piaty do-

rosły mieszkaniec Polski został chociaż raz 
przebadany w kierunku wykrywania raka 
jelita grubego, a co trzeci mężczyzna (co 
najmniej 40-letni) miał badanie lekarskie 

prostaty według danych GUS. Wzrasta 
także częstość kontroli poziomu cukru we 
krwi. Tylko co piąty dorosły nigdy nie kon-

trolował poziomu cukru we krwi.
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