
Prostată
•	 Dificultate	la	începutul	urinării.
•	 Nevoia	de	a	urina	frecvent,	mai	ales	noaptea.
•	 Un	jet	slab	de	urină.
•	 Nevoia	urgentă	de	a	urina.
•	 Senzația	de	vezică	urinară	negolită	complet.
•	 Sânge	în	urină	sau	spermă.
•	 Durere	în	timpul	urinării	sau	ejaculării.

Colon
•	 Sângerări	anale.
•	 Sânge	în	fecale	timp	de	cel	puțin	trei	săptămâni.
•	 Scaun	mai	moale	sau	diaree	timp	de	cel	puțin	

patru	săptămâni.
•	 Durere	sau	o	formațiune	în	abdomen	sau	

anus (rect).
•	 Senzația	de	golire	insuficientă	a	intestinelor	

după	mersul	la	toaletă.
•	 Pierdere	în	greutate	fără	motiv.
•	 Senzație	de	oboseală	neobișnuită.

Gură și gât
•	 O	ulcerație	în	gură	care	nu	se	vindecă.
•	 Limbă,	gură	sau	gât	dureros,	care	nu	se	vindecă.
•	 O	umflătură	sau	formațiune	nouă	în	gură	

sau gât.
•	 Schimbarea	vocii,	de	exemplu,	voce	răgușită.
•	 Dificultăți	sau	durere	la	masticație,	înghițire	

sau vorbit.
•	 Senzația	că	ceva	este	blocat	în	gâtul	dvs.
•	 Modificări	ale	auzului,	dureri	în	urechi	sau	în	

jurul	urechilor.
•	 Dinți	care	se	mișcă	sau	se	încalecă.
•	 Nas	înfundat	sau	modificări	ale	mirosului	sau	

gustului	fără	a	fi	răcit.
•	 Sângerare	sau	gust	de	sânge	în	gură.
•	 Pierdere	în	greutate	fără	motiv.

Dacă prezentați oricare dintre simptomele cancerului, solicitați un control din 
partea medicului. Cu cât cancerul este identificat mai devreme, cu atât este mai 
probabilă vindecarea acestuia.

©	Macmillan	Cancer	Support,	martie	2017.	Ediția	a	2-a	MAC15200_ROMANIAN.	
Următoarea	revizuire	planificată:	2019	Broșură	tipărită	pe	hârtie	reciclată.	Vă	rugăm	
să	o	reciclați	în	continuare.	Macmillan	Cancer	Support,	organizație	de	caritate	
înregistrată	în	Anglia	și	Țara	Galilor	(261017),	Scoția	(SC039907)	și	Insula	Man	(604).

Vezica urinară
•	 Sânge	în	urină.
•	 Nevoia	de	a	urina	foarte	des.
•	 Nevoia	bruscă	de	a	urina.
•	 Senzația	de	durere	sau	arsură	în	timpul	urinării.
•	 Durere	în	spate	sau	în	abdomenul	inferior.

Rinichi
•	 Sânge	în	urină.
•	 Apariția	unei	umflături	pe	abdomen,		

pe	spate	sau	în	lateral.

Plămâni
•	 O	tuse	ce	durează	de	cel	puțin	de	trei	săptămâni.
•	 O	schimbare	într-o	tuse	pe	care	o	aveți	de	

mult timp.
•	 O	infecție	pulmonară	care	nu	se	remediază.
•	 Lipsa	aerului	fără	motiv.
•	 Tuse	cu	sânge.
•	 O	voce	răgușită	ce	durează	de	cel	puțin	trei	

săptămâni.
•	 Durere	în	piept	sau	la	umăr	care	nu	dispare.
•	 Pierdere	în	greutate	fără	motiv.
•	 Senzație	de	oboseală	neobișnuită.

Modalități de reducere a riscului de cancer
•	 Nu	fumați.

•	 Adoptați	o	dietă	echilibrată.

•	 Mențineți-vă	o	greutate	
sănătoasă.

•	 Fiți	activ	din	punct	de	
vedere fizic.

•	 Reduceți	consumul	de	alcool.

•	 Aveți	grijă	cu	expunerea	
la soare.

•	 Nu	utilizați	șezlonguri.

•	 Cunoașteți-vă	corpul,	astfel	
încât	să	puteți	identifica	
orice modificări.

•	 Participați	la	screening-uri	
atunci	când	sunteți	invitat.

Alte simptome
•	 Apariția	unei	umflături	

oriunde	pe	corp.

•	 Oboseală	sau	pierdere	
inexplicabilă	în	greutate.

•	 Sânge	în	urină,	scaun,	salivă	
sau	vomă.

Asimetrie:	Melanoamele	(alunițele	
canceroase)	au	de	obicei	o	formă	
neregulată	sau	asimetrică.

Margini:	Melanoamele	au	de	obicei	
margini	neregulate,	zimțate.

 
Culoare:	Melanoamele	au	de	obicei	mai	
mult	de	o	singură	culoare,	pot	avea	mai	
multe	nuanțe	de	maro,	cu	pete	negre,	
roșii,	roz,	albe	sau	albastre.

Diametru:	Melanoamele	au	de	obicei	mai	
mult	de	6	mm	în	diametru.

Evoluție:	Urmăriți	eventualele	modificări	
ale	dimensiunilor,	formei	și	culorilor	
alunițelor.	Modificările	aspectului	unei	
alunițe	pot	indica	un	posibil	melanom.

De	asemenea,	aveți	grijă	la	alunițele	care	
vă	gâdilă,	vă	mănâncă,	sângerează	sau	
dezvoltă	o	crustă.

Alunițe anormale

Testicule
•	 O	umflătură	sau	inflamație	nedureroasă	într-

un testicul.
•	 Senzația	de	jenă,	durere	surdă	sau	greutate	

în scrot.
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Dacă prezentați oricare dintre simptomele 
descrise în această broșură, solicitați un control 
din partea medicului.

Pentru	asistență,	îndrumări	sau	informații	suplimentare,	
contactați	compania	Macmillan	la	numărul	de	telefon	
0808 808 00 00	–	vă	punem	la	dispoziție	interpreți.	
De asemenea,	puteți	vizita	site-ul	macmillan.org.uk

AVEtI ORICARE DInTre ACESTE

simPtoMe?
,



Gură și gât
•	 O	ulcerație	în	gură	care	nu	se	vindecă.
•	 Limbă,	gură	sau	gât	dureros,	care	nu	se	vindecă.
•	 O	umflătură	sau	formațiune	nouă	în	gură	

sau gât.
•	 Schimbarea	vocii,	de	exemplu,	voce	răgușită.
•	 Dificultăți	sau	durere	la	masticație,	înghițire	

sau vorbit.
•	 Senzația	că	ceva	este	blocat	în	gâtul	dvs.
•	 Modificări	ale	auzului,	dureri	în	urechi	sau	în	

jurul	urechilor.
•	 Dinți	care	se	mișcă	sau	se	încalecă.
•	 Nas	înfundat	sau	modificări	ale	mirosului	sau	

gustului	fără	a	fi	răcit.
•	 Sângerare	sau	gust	de	sânge	în	gură.
•	 Pierdere	în	greutate	fără	motiv.

Ovare
•	 Senzație	de	balonare	(abdomen	umflat)	în	

cea mai	mare	parte	a	timpului.
•	 Senzație	rapidă	de	saturație	sau	lipsa	poftei	

de mâncare.
•	 Durere	în	abdomenul	inferior	sau	în	zona	

pelviană,	în	cea	mai	mare	parte	a	timpului.
•	 Nevoia	de	a	urina	mai	frecvent	decât	

este normal.
•	 O	modificare	a	scaunului,	de	exemplu,	

diaree sau	constipație.
•	 Dureri	de	spate.
•	 Senzația	permanentă	de	oboseală.

Col uterin
•	 Sângerare	sau	durere	în	timpul	sexului,	după	sex	

sau	între	ciclurile	menstruale.
•	 Sângerare	după	menopauză.
•	 Durere	sau	disconfort	în	timpul	sexului.
•	 Scurgeri	vaginale	cu	miros	neplăcut.
•	 Dureri	în	zona	inferioară	a	spatelui	sau	în	

zona pelvisului.

Plămâni
•	 O	tuse	ce	durează	de	cel	puțin	de	trei	săptămâni.
•	 O	schimbare	într-o	tuse	pe	care	o	aveți	de	

mult timp.
•	 O	infecție	pulmonară	care	nu	se	remediază.
•	 Lipsa	aerului	fără	motiv.
•	 Tuse	cu	sânge.
•	 O	voce	răgușită	ce	durează	de	cel	puțin	trei	

săptămâni.
•	 Durere	în	piept	sau	la	umăr	care	nu	dispare.
•	 Pierdere	în	greutate	fără	motiv.
•	 Senzație	de	oboseală	neobișnuită.

Colon
•	 Sângerări	anale.
•	 Sânge	în	fecale	timp	de	cel	puțin	trei	săptămâni.
•	 Scaun	mai	moale	sau	diaree	timp	de	cel	puțin	

patru săptămâni.
•	 Durere	sau	o	formațiune	în	abdomen	sau	anus	(rect).
•	 Senzația	de	golire	insuficientă	a	intestinelor	după	

mersul	la	toaletă.
•	 Pierdere	în	greutate	fără	motiv.
•	 Senzație	de	oboseală	neobișnuită.

Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome, 
solicitați un control din partea medicului.

Pentru	asistență,	îndrumări	sau	informații	
suplimentare,	contactați	compania	Macmillan	
gratuit	la	numărul	de	telefon	0808 808 00 00	(vă	
punem	la	dispoziție	interpreți),	de	luni	până	vineri,	
de	la	9	a.m.	la	8	p.m.	sau	vizitați	 macmillan.org.uk

Sân
•	 O	umflătură	sau	o	zonă	care	se	simte	a	fi	mai	

densă	în	sân	sau	la	subraț.
•	 O	schimbare	a	mamelonului,	de	exemplu,	

o	iritație,	scurgere	sau	modificarea	direcției	
mamelonului	sau	întoarcere	spre	interior.

•	 Modificarea	aspectului	pielii	de	pe	sân,	
de	exemplu,	încrețire,	formarea	gropițelor	
sau înroșire.

•	 O	schimbare	a	formei	sau	dimensiunilor	
sânului dvs.

•	 Disconfort	sau	durere	constantă	în	unul	
dintre sâni.

Vezica urinară
•	 Sânge	în	urină.
•	 Nevoia	de	a	urina	foarte	des.
•	 Nevoia	bruscă	de	a	urina.
•	 Senzația	de	durere	sau	arsură	în	timpul	urinării.
•	 Durere	în	spate	sau	în	abdomenul	inferior.

Uter
•	 Sângerare	între	menstruații	sau	după	

menopauză.
•	 Menstruații	mai	abundente	decât	în	mod	

normal,	dacă	nu	ați	intrat	la	menopauză.
•	 O	scurgere	vaginală	apoasă	sau	o	sângerare	

vaginală.

Dacă prezentați oricare dintre simptomele cancerului, solicitați un control din partea medicului. Cu cât cancerul 
este identificat mai devreme, cu atât este mai probabilă vindecarea acestuia.

Asimetrie:	Melanoamele	(alunițele	
canceroase)	au	de	obicei	o	formă	
neregulată	sau	asimetrică.

Margini:	Melanoamele	au	de	obicei	
margini	neregulate,	zimțate.

 
Culoare:	Melanoamele	au	de	obicei	mai	
mult	de	o	singură	culoare,	pot	avea	mai	
multe	nuanțe	de	maro,	cu	pete	negre,	
roșii,	roz,	albe	sau	albastre.

Diametru:	Melanoamele	au	de	obicei	mai	
mult	de	6	mm	în	diametru.

Evoluție:	Urmăriți	eventualele	modificări	
ale	dimensiunilor,	formei	și	culorilor	
alunițelor.	Modificările	aspectului	unei	
alunițe	pot	indica	un	posibil	melanom.

De	asemenea,	aveți	grijă	la	alunițele	care	
vă	gâdilă,	vă	mănâncă,	sângerează	sau	
dezvoltă	o	crustă.

Alunițe anormale

Modalități de reducere a riscului de cancer
•	 Nu	fumați.

•	 Adoptați	o	dietă	echilibrată.

•	 Mențineți-vă	o	greutate	
sănătoasă.

•	 Fiți	activ	din	punct	de	
vedere fizic.

•	 Reduceți	consumul	de	alcool.

•	 Aveți	grijă	cu	expunerea	
la soare.

•	 Nu	utilizați	șezlonguri.

•	 Cunoașteți-vă	corpul,	astfel	
încât	să	puteți	identifica	
orice modificări.

•	 Participați	la	screening-uri	
atunci	când	sunteți	invitat.

Alte simptome
•	 Apariția	unei	umflături	

oriunde	pe	corp.

•	 Oboseală	sau	pierdere	
inexplicabilă	în	greutate.

•	 Sânge	în	urină,	scaun,	salivă	
sau	vomă.
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