
MOVEMBER 

Imaš jajca? 

Potem je to besedilo zate. 

Med tem ko to bereš si jih lahko pretipaš in si rešiš življenje, saj je rak mod najpogostejši rak pri 

mladih moških. Nastane z nenadzorovano rastjo rakavo spremenjenih celic – predhodnic 

spermijev ali semenčic, ki so moške spolne (zarodne) celice. Najpogosteje se pojavlja pri 

moških v starosti 18–35 let. Letno v Sloveniji zboli okrog 100 moških. Te je streslo? Super, beri 

dalje. 

Kako se lahko natančno samopregledate?  

Moda je priporočljivo pretipati enkrat mesečno, najbolje med kopeljo ali po njej, ko je mošnja 

mehka in voljna. Otip naj bo nežen, ker močnejši pritisk povzroča bolečine – to znate že sami. 

Vsako modo je potrebno pregledati posebej. 

Z obema rokama primete mošnjo in z nežnim otipom (s palcem, kazalcem in s sredincem obeh 

rok) poiščete modo. 

Najprej pretipate nadmodek, ki se tipa kot mehka, nekoliko vozličasta vrvica nad modom in ob 

njem. Sledi pregled semenovoda, ki izhaja iz nadmodka in poteka za modom v sečnico. Čuti se 

kot trda, gladka cevka. 

Nato pregledate še modo. Zdravo modo je ovalne oblike, elastičnega otipa, gladko. Včasih se na 

površini otipa kot proso velika zatrdlina, kar pa ni sumljivo. Kaj pa je sumljivo? Kaj moraš pazit? 

Rak mod se najpogosteje pokaže kot zatrdlina v modu, lahko pa tudi kot sprememba strukture 

moda. Modo običajno postane bolj trdo, lahko se v celoti poveča ali pa zmanjša.  

Poleg občutka napetosti, teže in neugodja se v modu lahko pojavi tudi bolečina, ki seva proti 

dimljam in medeničnemu dnu!  

Znaki razširjene (napredovale, razsejane) bolezni so odvisni od prizadetega organa, se pa 

najpogosteje kažejo z bolečinami v križu, s suhim dražečim kašljem, splošnim slabim počutjem, 

z utrujenostjo in s hujšanjem (onkologija.org). 

 

Potem je tukaj še en rak, ki lahko nastane v vašem svetem teritoriju. 

 

Rak prostate. Rak prostate je najpogostejši rak pri moških v Evropi in tudi pri nas. Rakave 

spremembe prostate – tumorska tvorba, ki sestoji iz nenadzorovano rastočih celic – so zelo 

pogoste in s starostjo naraščajo, zato so moški po 40. letu starosti bolj ogorženi. 

In kaj je sploh ta prostata? 

Prostata (obsečnica) je moška spolna žleza velikosti oreha, ki se nahaja za korenom penisa, 

pred danko (rektumom) in pod sečnim mehurjem ter objema del sečnice. Poglavitna funkcija 

prostate je proizvajanje semenske tekočine. 

Simptomi, ki so najpogosteje povezani z zgodnjim rakom prostate, so: 

pogosto uriniranje, zlasti ponoči, slaboten ali prekinjen tok urina, bolečina ali pekoč občutek 

med uriniranjem in krvav seč. 



Presejalni test. Pri raku prostate je na voljo test PSA, kjer ti preverijo vrednost PSA v krvi. Ta 

je visoko občutljiv in z njim raka prostate lahko odkrijemo zgodaj, lahko pa z njim odkrijemo (in 

posledično po nepotrebnem zdravimo) tudi rake, ki sicer nikoli ne bi delali težav. Pri večini 

starejših moških je namreč v prostati prisoten rak, ki ne dela nobenih težav. Zdravi moški, ki 

želijo opraviti test PSA, potrebujejo pred pregledom posvet z ustrezno usposobljenim 

strokovnjakom (npr. urologom). Seznanjeni morajo biti s potencialnimi koristmi in tudi 

slabostmi tovrstnega testiranja (onkologija.org) 

 

Če imate v družini koga, ki se je soočil s tem, bodite še bolj previdni in dovzetni za preglede! 

 

Movember (nisem se zatipkala v naslovu) je mednarodno gibanje v mesecu novembru, ki je 

posvečeno zdravju moških, tako fizičnem kot psihičnem. V novembru ozaveščamo in 

opozarjamo o rakotvornih spremembah, ki prizadenejo moškem, ter o duševnem zdravju ter 

preprečevanju samomora.  

Samomori so bolj pogosti pri moških…zakaj pa? 

Imate (imajo) bolj negativna stališča do zdravja in duševnega zdravja, bolj odobravajoča stališča 

do samomora, omalovaževanje čustev, nezmožnost izražanja čustev povezanih s stisko in 

pogostejše prikrivanje duševne stiske… Fanti ne jokajo! To so vas in nas učili vsi patriarhalni 

privrženci. In kaj so rezultati? Vaše slabo mentalno in čustveno stanje, ki lahko vodi v črn prepad. 

Drugačni simptomi depresije, ki  so pogosteje spregledani in hkrati vključujejo različne oblike 

agresivnega vedenje (tudi do sebe), bolj negativen odnos do iskanja psihološke pomoči, 

pogostejša uporaba nasilnih in bolj smrtonosnih metod samomora.  

 

»Na ravni družbe lahko delujemo v smeri preprečevanja samomorov po več poteh. Pomembno 

je ozaveščati o pomenu duševnega zdravja, razbijati mite in premagovati stigmo s tega 

področja. Pogovarjajmo se o tem, da se lahko v nekem obdobju svojega življenja vsi znajdemo v 

stiski! V tem primeru se ne bojmo poiskati pomoči« poudarja psihologinja Tina Podlogar (viva.si). 

 

 

Dragi brkači, želimo vam kosmat november 

in 

dolgo, zdravo življenje! 
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