
A.  Sklepienie górne przedsionka jamy ustnej i wargi górnej 
     (wewnêtrzna strona wargi górnej i górne dzi¹s³a).
B.  Warga górna i dolna.
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1.  Wywiad ogólnomedyczny, wywiad stomatologiczny.
2.  Ankieta ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej.
3.  Edukacja o szkodliwoœci wystêpuj¹cych czynników ryzyka.
4.  Badanie zewn¹trzustne z badaniem regionalnych wêz³ów 
     ch³onnych.
5.  Badanie wewn¹trzustne (wg schematu).
6.  Badanie przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej:
     
     
     
          
7.  Stwierdzenie zmiany - mapa, opis, zdjêcie zmiany.
8.  Nauka samokontroli.
9.  Ustalenie wizyty kontrolnej:
     
     
     
     

niskie ryzyko                    - co 2 lata

niskie ryzyko                     - 1 raz w roku

podwy¿szone ryzyko        - 1 raz w roku

podwy¿szone ryzyko         - 1 raz w roku

wysokie ryzyko                 - 1 raz w roku

wysokie ryzyko                 - co 6-9 miesiêcy

bardzo wysokie ryzyko     - co 6 miesiêcy 

bardzo wysokie ryzyko     - co 4-6 miesiêcy        

RAK JAMY USTNEJ

BADANIE WEWN¥TRZUSTNE

C.  B³ona œluzowa obu  policzków (wewnêtrzna strona obu policzków).
D.  Sklepienie dolne przedsionka jamy ustnej i wargi dolnej 
     (wewnêtrzna strona wargi dolnej i dolne dzi¹s³a).

E.  Podniebienie twarde.
F.  Podniebienie miêkkie i czêœæ gard³owa jamy ustnej
     (okolice migda³ków i gard³a).

G.  Dno jamy ustnej i powierzchnia brzuszna jêzyka (czêœæ jamy ustnej 
     pod jêzykiem i spód jêzyka).
H.  Obydwa brzegi jêzyka i powierzchnia grzbietowa jêzyka.



Fundacja "Z uœmiechem przez ¿ycie" zajmuje siê ma³o znanym w Polsce problemem, jakim jest nowotwór jamy ustnej.

Rzadkie odwiedzanie dentysty, brak dobrych programów profilaktycznych i niski poziom higieny jamy ustnej sprawiaj¹,  
¿e ponad 80% przypadków tej choroby diagnozuje siê w jej ostatnim stadium, a Polska ma jeden z najwy¿szych 
wskaŸników umieralnoœci na raka jamy ustnej.

Niskie ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej i wysoki wskaŸnik wykrywalnoœci jest w tych krajach, w których 
inwestuje siê w profilaktykê. Nasza Fundacja prowadzi szeroko pojêt¹ akcjê edukacyjn¹ na temat przyczyn i skutków 
tych nowotworów w myœl zasady: lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ.    
   
We wspó³pracy z gabinetami stomatologicznymi na terenie ca³ej Polski organizujemy:
1. bezp³atne dla pacjentów badania kontrolne stanu jamy ustnej oraz 
2. badania przesiewowe w kierunku nowotworów. 

LISZAJ NAD¯ERKOWY

GUZ EGZOFITYCZNY OWRZODZENIE NOWOTWOROWE RAK DNA JAMY USTNEJ

LEUKOPLAKIA ERYTROPLAKIA 

TO JEST RAK JAMY USTNEJ  

TO MO¯E BYÆ RAK JAMY USTNEJ

CO TO ZA ZMIANA?
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Aby Twój uœmiech by³ zdrowy
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