
„Europejski Kodeks Walki z Rakiem”  

czyli kilka ważnych zasad, jak ograniczyć ryzyko 

zachorowania na raka 

 

„Europejski Kodeks Walki z Rakiem” to dokument, który powstał z inicjatywy Komisji 

Europejskiej i ma na celu edukację społeczeństwa na temat działań ograniczających ryzyko 

zachorowania na raka. Składa się z zaleceń, do których większość ludzi może się bez trudu 

stosować. 

W dobie pandemii, musimy pamiętać, że zdrowy styl życia, dbanie o siebie                            

i innych jest bezcenne! 

Pamiętajmy zatem również o profilaktyce nowotworowej w naszych codziennych 

czynnościach i  zachowaniach. Uwzględniajmy wskazówki zawarte  w Europejskim 

Kodeksie Walki z Rakiem: 

 

1. Palenie papierosów, e- papierosów 

 Nie pal.  

 Nie używaj nikotyny w żadnej postaci. 

Tytoń jest główną przyczyną chorób, w tym raka płuc. Ponad połowa osób, która 

długotrwale stosuje tytoń, umiera na skutek palenia papierosów. Pamiętaj, że                           

w e- papierosach znajdują się rakotwórcze substancje chemiczne! 

Rak płuc to jeden z najczęstszych i najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Wywołuje 

go m.in. narażenie na substancje toksyczne, zanieczyszczone powietrze, a także bierne 

palenie. 

2. Bierne palenie - wtórny dym tytoniowy 

 Wdychanie dymu tytoniowego jest równie szkodliwe, co samo palenie! 

Wtórny dym tytoniowy zawiera substancje rakotwórcze uwalniane do powietrza w wyniku 

spalania tytoniu podczas palenia. Wdychanie dymu może także wywołać raka płuc, chorobę 

wieńcową i choroby układu oddechowego.  

3. Prawidłowa masa ciała. 

 Utrzymuj prawidłową masę ciała. 

http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-nowotworowe,rak-pluc--nowotwor-pluc----przyczyny--objawy--leczenie,artykul,1655769.html


Otyłość i nadwaga zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory. Badania dowodzą, że 

osoby, które zdrowo się odżywiają, a w dodatku prowadzą aktywny tryb życia są mniej 

podatne na ryzyko zachorowania na nowotwór. 

4. Aktywność fizyczna 

 Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu.  

 Staraj się ograniczać czas spędzany na siedząco. 

Wiele badań potwierdziło zależność między aktywnością fizyczną a zdrowiem                           

i ograniczeniem ryzyka zachorowania na wiele typów nowotworów.  

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko pojawienia nowotworu wielu narządów! 

5. Dieta 

 Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia, 

 unikaj napojów słodzonych, 

 jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw                    

i owoców, 

 ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych                           

(o wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu), 

 unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego                            

i żywności z dużą ilością soli. 

6. Alkohol 

 Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom. 

Picie alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na określone rodzaje nowotworów. Może 

przyczynić się do wystąpienia raka wielu narządów! 

7. Narażenie na oddziaływanie promieniowania słonecznego / UV 

 Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.  

 Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony 

przeciwsłonecznej.  

 Nie korzystaj z solarium!!! 

Rak skóry jest najczęstszym rodzajem raka na świecie w społeczeństwach, w których 

dominuje jasna karnacja 

http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,nowotwory-skory--rak-skory----zwiastuny-i-objawy,artykul,1658652.html


Większość czerniaków i innych nowotworów skóry jest związana z uszkadzającym 

działaniem promieniowania ultrafioletowego, a więc słońca i solariów. 

8. Zanieczyszczenia 

 Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych.  

W środowisku, w którym funkcjonujemy istnieje wiele substancji (w tym chemicznych) 

powstałych w wyniku działalności człowieka lub naturalnych, wśród których znajdują się 

takie, które mogą przyczynić się do pojawienia się raka. Zanieczyszczenie powietrza zostało 

zdefiniowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako mieszanina szeregu 

potencjalnie rakotwórczych substancji zanieczyszczających. 

9. Profilaktyczne badania przesiewowe 

 Bierz aktywny udział w organizowanych programach badań 

przesiewowych w celu wczesnego wykrywania chorób!  

Udział w badaniach profilaktycznych organizowanych przez placówki medyczne nic nas nie 

kosztuje, a może uratować nam życie! 

10. Szczepienie i zakażenia 

 Zadbajmy o szczepienia ochronne naszych najbliższych 

 Korzystajmy z dostępnych szczepień zarówno dzieci jak i osób dorosłych. 

Zakażenia mają duży związek z rakiem. Okazuje się, że czynniki zakaźne, w tym wirusy                               

i bakterie, są przyczyną prawie jednej piątej wszystkich nowotworów na świecie, dlatego też, 

szczepionki są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania niektórym z tych zakażeń. 
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Na podstawie materiałów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie 

https://www.pib-nio.pl/profilaktyka-i-badania-przesiewowe/kodeks-walki-z-rakiem/  

http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-nowotworowe,czerniak-zlosliwy-skory---objawy--leczenie--rokowania--przerzuty,artykul,1696499.html
https://www.pib-nio.pl/profilaktyka-i-badania-przesiewowe/kodeks-walki-z-rakiem/

