Tanuld meg Te is az önvizsgálat lépéseit!
lyosabb a másiknál. A rendszeres – havonta egyszer végzett
– vizsgálat lényege, hogy idôben észreveszed a minimális eltérést, hiszen megismered a tested ezen részét.
2. Óvatosan, a mutató és a hüvelykujjaddal körbetapogatva
mindkét herét ellenôrizd le, hogy nem nagyobbodtak-e meg,
illetve tapintható-e rajtuk valamilyen csomó. (Ha a heréket
a hímvesszô töve felé tapintod, kitapinthatod az ondóvezetéket és a mellékherét is. Ne ijedj meg, ezek természetesen,
mindig ilyen tapintatúak, nem csomók!)
A rendszeres önvizsgálattal megismered ezt a testrészedet
is, és ezért könnyebben felismersz a késôbbiekben akár egy apróbb eltérést is!

Mit csináljak, ha valami nem stimmel??

http://www.cyclingnews.com/news/froome-dismisses-lancearmstrongs-return-to-france-for-charity-ride-thomas-more-critical/

Mikor és hol csináljam az önvizsgálatot???
A legalkalmasabb idôpont az esti zuhanyzás közben, vagy a
fürdôkádban ülve. A meleg víz hatására a herezacskó izomzata
ellazul, ezáltal könnyen áttapinthatóvá válik.

Hogyan kell ezt csinálni???
Az ÖNVIZSGÁLAT lépései:
1. Elôször tükörben vedd szemügyre a heréidet, majd a tenyérre
helyezett herezacskót könnyedén emelgetve, elôbb az egész
szervet, majd külön-külön hol az egyik, hol a másik herét kell
mérlegelni. Nem rendellenes, ha az egyik here eleve kissé sú-

Ha az önvizsgálat során bármilyen eltérést tapasztalsz,
sürgôsen fordulj a háziorvoshoz, vagy urológus szakorvoshoz!
Az észlelt tünet nem feltétlenül jelent rosszindulatú daganatot, azt számos más betegség – gyulladás, jóindulatú ciszta, stb.
– is kiválthatja, ám ennek kivizsgálását nem szabad halogatni,
hiszen bármilyen szervi bajt is jelezhet az elváltozás, annak
gyógyítása akkor lehet gyors és eredményes, ha mihamarabb megtörténik.

Tanuld meg Te is az önvizsgálat lépéseit!
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lépéseit!
Mindenkinek kell szeretnie annyira saját magát, hogy a
szûrhetô csomókat felismerje, kiszûrje! Havi rendszerességgel
szánj az önvizsgálatra 10 percet!
Ha bármi rendellenességet tapintasz, ne halogasd az orvos
felkeresését! Az ô dolga eldönteni, hogy az elváltozás jó vagy
rosszindulatú.

Hol találhatóak a herék?
A férfi nemi szervénél, a hímvesszô alatt találjuk a heréket,
amelyek páros szervet alkotnak, és a herezacskókban helyezkednek el. A herék sima felszínûek, ovális alakúak, szilva
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http://docplayer.hu/23439028-Ferfi-nemi-szervek-anatomiaja-esszovettana-osszefoglalo.html

Vannak figyelmeztetô jelei a betegségnek???
• Fájdalom, kellemetlen érzés a herében, herezacskóban
• A here tömöttebbé válása következtében egy idô elteltével
tompa, húzó, kellemetlen érzés az egyik herében (általában csak az egyik herét érinti a betegség)
• Szokatlan különbség a két here között
• Kemény csomó a here elülsô vagy oldalsó felszínén
• Tompa fájdalom az alhasban, ágyéktájon vagy a herezacskóban

Hallottam, hogy egy híres kerékpárversenyzônek is
hererákja volt, de aztán meggyógyították!

http://slideplayer.hu/slide/2866227/

Igen, Lance Armstrong országúti kerékpárbajnok fiatalon,
25 éves korában fedezte fel magán a hererák tüneteit. Írt egy

nagyságúak, rugalmas tapintatúak. A here állományát felcsavarodott herecsatornák alkotják, melyben képzôdnek a hím ivarsejtek. A here termeli a férfi nemi hormont is.

A here önvizsgálata

http://www.borsonline.hu/sport/
gyermeket-nemzett-armstrong-/5359

Nem is hallottam még ilyen betegségrôl!!!
Mi az a HERERÁK ???!!!
Mit kell tudni a hererákról?
• A hererák olyan daganatos betegség, amelyet a havonta
végzett önvizsgálattal idôben észlelhetsz.
• A hererák elsôsorban a fiatalabb férfiak betegsége, általában 15 és 35 éves kor között jelenhet meg.
• A huszonéves férfiak egyik leggyakoribb tumoros elváltozása.
• Az idôben felismert hererák az egyik legeredményesebben gyógyítható daganattípus.

https://www.pinterest.co.uk/pin/344455071476801583/

nagyon jó könyvet is a gyógyulásáról és a munkájáról, érdemes
elolvasni: Lance Armstrong, Sally Jenkins „Bicikli életre, halálra” (2000, Alexandra Kiadó) Szerencsére Armstrongnak orvosai segítségével, és részben a sportnak köszönhetô küzdeni
akarással sikerült kigyógyulnia a betegségbôl. Gyógyulása után
létrehozott egy rák ellenes küzdelmet támogató alapítványt. Itt
olvashatod az Armstrong-féle alapítvány figyelmeztetéseit:
• Ne bagatellizáld el, ha bármilyen fájdalmad van!
• A here önvizsgálata segít a korai felismerésben!
• Bármilyen eltérést észlelsz, idôben fordulj orvoshoz!
• Tanulj meg küzdeni! Ehhez a rendszeres sport sokat segít!

