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Īsa rokasgrāmata  

par Eiropas 
vadlīnijām 

 krūts vēža skrīninga 
 un diagnostikas 

 kvalitātes 
 nodrošināšanai



Misija
EUROPA DONNA – Eiropas Krūts vēža apvienība, ir neatkarīga 

bezpeļņas organizācija, kuras biedri ir organizācijas no visas 

Eiropas. 
Apvienības darbības mērķis ir plašāk apzināt krūts vēža 

gadījumu skaitu un mobilizēt atbalstu Eiropas sievietēm, liekot 

uzsvaru uz izglītošanu par krūts vēzi, atbilstošu skrīningu, 

piemērotāko ārstēšanu un papildu finansējumu pētījumiem. 

EUROPA DONNA pārstāv Eiropas sieviešu intereses jautājumos 

par un ap krūts vēzi vietējās un valsts iestādēs, kā arī Eiropas 

Savienības institūcijās. 

Eiropas vadlīnijas krūts vēža skrīninga un diagnosticēšanas 

kvalitātes nodrošināšanai  
ir instruments, kas ļauj EUROPA DONNA realizēt savu misiju 

visu Eiropas sieviešu interesēs. Vadlīnijas nosaka standartus 

mamogrāfiskajam skrīningam un diagnosticēšanai un prasības 

krūts slimību speciālistiem. Tās ir fundamentāls EUROPA DONNA 

advokātu arguments Apvienības un visās ES dalībvalstīs. EUROPA 

DONNA cīnās par vadlīniju ieviešanu visās valstīs gan ES ietvaros, 

gan ārpus tās, lai nodrošinātu to, ka sievietes saņem augstas 

kvalitātes veselības aprūpi neatkarīgi no viņu 

dzīvesvietas. 
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Eiropas vadlīnijas ir jāievieš visā Eiropā, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes krūts vēža 
mamogrāfiskās skrīninga programmas, diagnosticēšanas procedūras, ārstēšanu un 
pēcaprūpi. Eiropas Komisija ir publicējusi vadlīnijas, lai sagatavotu rekomendācijas augstas 
kvalitātes skrīninga un diagnosticēšanas ieviešanai un krūts saslimšanu speciālistu nodaļu 
izveidei, lai panāktu labāko iespējamo medicīnisko praksi un aprūpi. EUROPA DONNA ir izvei-
dojusi šo ES vadlīniju rokasgrāmatu, lai palīdzētu ieviest šo standartu. Tā izceļ katras vadlīniju 
nodaļas galvenos faktorus, saglabājot vadlīniju dokumenta struktūru. Lai iepazītos ar detali-
zētām rekomendācijām, aicinām lasītājus skatīt pilnu vadlīniju dokumentu. 

Sievietēm, interešu pārstāvjiem, politiķiem un darbības plānotājiem ir jāzina, cik augstas 
kvalitātes mamogrāfiskā skrīninga un krūts aprūpes pakalpojumi ir jāsaņem, jāpieprasa 
un jāievieš. EUROPA DONNA ir izstrādājusi šo īso, viegli izplatāmo ES vadlīniju aprakstu, lai 
izceltu galvenos punktus 400 lappuses garajā dokumentā. Mēs ceram, ka šādā veidā ES vad-
līnijās iekļautās neskaitāmās svarīgās rekomendācijas un standarti kļūs daudz pieejamāki 
jebkuram interesentam. Tas, savukārt, varētu palīdzēt sievietēm, interešu pārstāvjiem un 
politiķiem strādāt kopā, lai nodrošinātu, ka sievietēm ir pieejama vislabākā krūts vēža aprūpe 
neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. 

Vadlīnijas tika izstrādātas, piedaloties nozīmīgākajām Eiropas vēža organizācijām, un tās 
ir EUROPA DONNA atsauces dokuments etalonuzdevuma veikšanai un labākas prakses 
realizācijai. Vairāk nekā 200 profesionāļi, klienti un pacientu interešu pārstāvji no 23 valstīm 
piedalījās vadlīniju 4. izdevuma sastādīšanā. Tā izdošanu koordinēja Eiropas Atsauces orga-
nizācijas kvalitatīviem krūts skrīninga un diagnosticēšanas pakalpojumiem /European Refe-
rence Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services (EUREF)/ 
projekts Eiropas Krūts vēža tīkls /European Breast Cancer Network (EBCN, tagad ECN)/, izman-
tojot Apvienotās Karalistes Nacionālās vadlīnijas un piedaloties Eiropas Mastoloģijas apvie-
nības /European Society of Mastology (EUSOMA)/ ekspertiem un EUROPA DONNA interešu 
pārstāvjiem. 

Krūts vēzis skar daudz vairāk sieviešu nekā jebkura cita vēža forma. Vienai no desmit 
Eiropas sievietēm dzīves laikā attīstīsies krūts vēzis. Tā kā planētas iedzīvotāji noveco, šī slimī-
ba skars arvien vairāk un vairāk sieviešu. Vairāk kā 26% no visām ļaundabīgajām saslimšanām 
ir krūts vēzis, un tas ir cēlonis 17% nāves gadījumu. 

Mamogrāfiskais skrīnings palīdz atklāt vēzi agrīnā stadijā. Tas spēj konstatēt vēzi trīs līdz 
četrus gadus pirms sieviete pati sāks pamanīt simptomus un līdz ar to palielina izredzes veikt 
savlaicīgu, mazāk agresīvu ārstēšanu. Pētījumi pierāda, ka krūts vēža izraisīto nāves gadījumu 
skaits sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem ir samazinājies par aptuveni 35%, ja viņas ir 
piekritušas veikt krūts vēža skrīningu. 

Informācija par 4. izdevuma un citu saistītu publikāciju iegūšanas
iespējām ir sniegta 33. lappusē. 

Kāpēcir nepieciešama ES vadlīniju 
īsā rokasgrāmata 

➔

➔

➔

➔

➔

2



Krūts vēža aprūpes kvalitāte, kuru Eiropas sievietes šodien saņem, katrā valstī un 
katrā reģionā atšķiras. 

2010. gada rakstiskā Deklarācija par cīņu pret krūts vēzi Eiropas Savienībā, 
Eiropas Parlamenta 2006. gada Rezolūcija par krūts vēzi paplašinātajā 
Eiropas Savienībā un pirmā 2003. gada rezolūcija aicina katru sievieti Eiropā 
saņemt vienlīdzīgu augstas kvalitātes krūts vēža aprūpi visā ES un samazināt 
izdzīvojušo skaita atšķirības dažādās valstīs. 

Eiropas Parlaments ir pieņēmis lēmumu, ka visefektīvākais līdzeklis, kas ļautu 
samazināt aprūpes un mirstības atšķirības, ir iedzīvotāju mamogrāfiskās skrīninga 
programmas un krūts slimību speciālistu nodaļu izveide, kā arī apmācība un 
auditi, kas nodrošinātu kvalitātes standartus. 

Mamogrāfiskā skrīninga efektivitāte ir atkarīga no iekārtas tehniskā stāvokļa, 
personu, kuras ar to strādā un kuras interpretē rezultātus, iemaņām. Efektīvas 
skrīninga programmas var samazināt skrīninga iespējamās negatīvās sekas, 
piemēram, nemieru.

Ik pēc diviem gadiem visām sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem ir 
jāpiedāvā veikt mamogrāfisko skrīningu kā daļu no sabiedrības veselības sistēmas. 
Tas atbilst gan Starptautiskās vēža izpētes aģentūras /International Agency for 
Research on Cancer (IARC)/ rekomendācijām, gan Eiropas Padomes Vēža skrīninga 
rekomendācijām.

Eiropas vadlīnijas nosaka skaidrus kvalitātes standartus visiem skrīninga 
un diagnosticēšanas aspektiem un iekļauj īpašas nodaļas, kas ir veltītas katrai 
izmeklēšanas metodei. Kamēr vadlīnijas koncentrējas uz mamogrāfisko skrīningu 
sievietēm bez simptomiem, rekomendācijas ir sagatavotas arī sievietēm ar krūts vēža 
simptomiem.

Augstas kvalitātes standartu ievērošana visos 
skrīninga programmu aspektos uzlabos aprūpi 
tām sievietēm, kuras piedalās programmās, un 
visām sievietēm, kurām ir nepieciešama krūts 
aprūpe.

ir nepieciešama ES vadlīniju 
īsā rokasgrāmata 

Kāpēc ES vadlīnijas 

ir tik svarīgas
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Epidemioloģija 1. nodaļa 

■	 Epidemioloģiskā izvērtēšana ir nepieciešama, lai sastādītu mamogrāfiskās 
skrīninga programmas, novērotu dažādas programmas stadijas un apliecinātu 
rezultātus.  

■	 Pieejami, precīzi reģistri, piemēram, tautas skaitīšanas dati vai iedzīvotāju 
reģistrs, ir nepieciešami, lai identificētu sievietes, kuras ir jāuzaicina uz skrīningu. 
Šie reģistri ir pastāvīgi jāatjauno.  

■	 Lai iedrošinātu sievietes veikt skrīningu, ir jāorganizē informatīvas kampaņas. 
 
■	 Metodes mamogrāfiskā skrīninga informācijas iegūšanai un reģistrēšanai 

ir jāunificē, izmantojot ES vadlīnijās ieteikto terminoloģiju, definīcijas un 
klasifikācijas. 

■	 Ir nepieciešama skrīninga mērķauditorijas pastāvīga plānveida uzraudzība, lai 
novērotu skrīninga programmas efektivitāti. Tā ir jānodrošina, sadarbojoties ar 
iedzīvotāju vēža reģistriem. 
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Identificē 
problēmu un tās 
ietekmes grupu

Izmantojot 
iedzīvotāju 
reģistrus, 
identificē 

iedzīvotāju 
mērķa grupu

Nosaka 
diagnostikas 
un ārstēšanas 

kvalitātes līmeni 

Precīzos vēža 
reģistros ievada 
datus par visām 
skrīningotajām 

sievietēm

Nosaka skrīninga 
un ārstēšanas 

ietekmi uz krūts 
vēža mirstības 

gadījumu skaita 
samazinājumu 

Epidemioloģiskā izvērtēšana ir galvenais faktors augstas 
kvalitātes mamogrāfiskā skrīninga procesā 



Epidemioloģiskās prasības efektīvai 
skrīninga programmai 

■	Pieejami un precīzi epidemioloģiskie dati par 
skrīningojamajiem iedzīvotājiem 

■	Precīzi iedzīvotāju reģistri un demogrāfiskie dati 

■	Pieejami un sasniedzami augstas kvalitātes krūts vēža 
diagnosticēšanas un ārstēšanas pakalpojumi 

■	Dalības veicināšana 

■	Skrīningoto sieviešu plānveida uzraudzība 

■	Sadarbība starp skrīninga programmām un vēža 
reģistriem 
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■	 Vēža reģistra dati ir nepieciešami, lai izvērtētu, vai programma nākotnē būs 
efektīvs līdzeklis mirstības no krūts vēža samazināšanai, jo nepieciešami daudzi 
gadi, lai precīzi izmērītu iedzīvotāju mirstības samazināšanos. Ātrs efektivitātes 
rādītājs ir atklātu progresējošu audzēju skaits skrīningotajām sievietēm, kas 
samazināsies ātrāk nekā mirstība.

■	 Ļaundabīgie audzēji, kas ir atklāti laika periodā starp plānveida skrīningu 
(intervāla ļaundabīgie audzēji), kā arī šo audzēju lielums un stadija ir 
jāreģistrē atsevišķi no audzējiem, kas atklāti skrīninga laikā.  

■	 Programmas rezultāti ir jāvērtē ne tikai pēc programmas ietekmes uz 
sabiedrības veselību, bet arī pēc tās organizācijas, ieviešanas, realizācijas un 
pieņemamības, kā arī pēc to sieviešu skaita, kuras ir piedalījušās programmā, 
kuras ir uzaicinātas uz tālāku izvērtēšanu un kuras ir izvērtētas, un pēc 
programmas rentabilitātes. 
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Fiziskās un tehniskās vadlīnijas nosaka mamogrāfijas iekārtu un to pareizas darbības 
kvalitātes kontroles standartus 

2.a: nodaļa: Ekrāna filmas mamogrāfija

Šī ir standarta mamogrāfijas tehnoloģija, kurā attēli tiek apstrādāti filmā un ir 
aplūkojami gaismas lodziņos.   

■	 Visām mamogrāfijas iekārtām, piemēram, rentgena aparātiem, attēlu 
uztvērējiem, filmu procesoriem un pašām kvalitātes kontroles testu veikšanas 
iekārtām, pirms to izmantošanas ir jāveic stingri kvalitātes kontroles testi un 
lietošanas laikā tās ir jāuztur optimālajā stāvoklī. 

■	 Dažus ikdienas kvalitātes kontroles mērījumus var veikt vietējie darbinieki, 
kamēr citus drīkst veikt īpaši apmācīti medicīnas speciālisti.  
Viņiem visiem ir jāievēro rakstiski priekšnoteikumi saskaņā ar kvalitātes 
nodrošināšanas programmas prasībām. 

2

Mamogrāfijas fiziskie un 
tehniskie aspekti  2. nodaļa 
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Regulāra 
kvalitātes 
kontrole 
nodrošina 
garantiju: 

■	Attēlu nodrošināšana ar vislabāko iespējamo 
diagnostikas informāciju, kas ļauj atklāt pat 
vismazākos audzējus vai novirzes 

■	Stabila attēla kvalitāte, kas sakrīt ar citos 
mamogrāfiskā skrīninga centros iegūto attēlu kvalitāti 

■	Radiācijas deva, kuru saņem sieviete, ir viszemākā 
iespējamā 

✔	

	

✔	

✔
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2.b: nodaļa: Digitālā mamogrāfija

Šī ir jaunākas paaudzes tehnoloģija, kas attēlu uzglabā datorā, kur to ir iespējams 
palielināt, pastiprināt un veikt citas manipulācijas tālākai izvērtēšanai. Attēls tiek 

aplūkots datora monitorā un izdrukāts. 

■	 Kvalitātes kontroles izvērtēšana ir jāveic, ievērojot digitālās mamogrāfijas 
sistēmu specifiku, kas atšķiras no ekrāna filmas sistēmām.

■	 Digitālajām sistēmām ir jāiekļauj sevī automātiska ekspozīcijas kontrole.

■	 Aplūkošanas monitora vājākas apgaismojuma intensitātes dēļ digitālie attēli ir 
jāaplūko pie vājāka apgaismojuma nekā ekrāna filmas.

Tā kā šobrīd pieredze darbā ar digitālo mamogrāfiju 
ir ierobežota, jaunākā informācija par digitālās 
mamogrāfijas vadlīnijām būs pieejama EUREF mājas 
lapā 
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Sistēmas elementi un novērojamie parametri 

■	Rentgena staru izstarotājs un to kontroles sistēma 

■	Statnis (filmu kasešu turētājs) un attēlu uztvērējs

■	Filmu procesors (filmu sistēmu attēlošanai ekrānā) 

■	Attēlu procesors (digitālajām sistēmām) 

■	Sistēmas parametri (ieskaitot radiācijas devu) 

■	Monitori un printeri (digitālajām sistēmām)

■	Aplūkošanas nosacījumi 

www.euref.org

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Radiogrāfija 3. nodaļa 

■	 Radiogrāfijas speciālisti nodrošina augstas kvalitātes mamogrāfiju, kas ir 
nepieciešama, lai noteiktu izmaiņas krūtīs, un mamogrāfijas rezultātu apstrādi 
un izvērtēšanu. Viņu pienākumos ietilpst kvalitātes procedūru ieviešana un 
realizācija attiecībā uz iekārtu uzraudzību, apkopi un remontu.

■	 Radiogrāfijas speciālisti parasti ir vienīgie profesionālie veselības aprūpes 
speciālisti, kurus sieviete sastop skrīninga programmas ietvaros. Tāpēc viņu 
uzdevums ir izveidot labas attiecības ar sievieti, kurai tiek veikts skrīnings,  
lai nodrošinātu pozitīvu pieredzi.   
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■	 Jāpajautā sievietei par viņas iepriekšējo 
mamogrāfijas pieredzi un jāiegūst jebkura 
informācija par krūtīm uz doto brīdi un agrāk

■ Jāizskaidro pārbaudes procedūra un 
nepieciešamība veikt mamogrāfiju no diviem skatu 
punktiem, kas palīdz noteikt izmaiņas un ierobežo 
nepieciešamību veikt atkārtotus izmeklējumus

■	 Jāizskaidro krūšu saspiešanas iemesls. Saspiešana 
nodrošina labākus attēlus, samazina kustības radītu 
neskaidru kontūru iespējamību, izpleš krūšu audus 
un samazina radiācijas devu

■ Jāinformē par jaunākajām aktualitātēm, par kurām 
sieviete varētu interesēties papildus, piemēram, 
silikona implantiem vai hormonu aizvietotājterapiju 

■	 Jāatbild uz visiem jautājumiem, kurus sieviete 
uzdod, un jāizskaidro rezultātu saņemšanas 
procedūra un laiks 

Pirms darba 
uzsākšanas 
radiogrāfijas 
speciālistam ir: 

✔	

	

✔	
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■	 Skrīninga programmu radiogrāfijas speciālistiem ir jāstrādā vismaz divas 
dienas nedēļā, lai uzturētu savas mamogrāfijas prasmes. Speciālistiem, kuri 
sniedz simptomātiskus krūts pakalpojumus, ir jāveic vismaz 20 mamogrāfijas 
izmeklējumi nedēļā.

■	 Radiogrāfijas speciālistiem ir jāprot optimāli novietot krūtis mamogrāfijas 
veikšanai. Visizplatītākā problēma mamogrāfijas izmeklējumos ir nepareizs 
novietojums. 

■	 Vairāk nekā 97% skrīningoto sieviešu ir jāsaņem rezultatīva izmeklēšana un jābūt 
apmierinātām ar veikto skrīningu. 

■	 Atkārtota izmeklēšana ir jāveic mazāk nekā 3% sieviešu. Šeit ir jānodrošina 
audits.

■	 Radiogrāfijas speciālistiem ir jāiziet trīs dienas līdz vienu nedēļu ilga 
akadēmiskā mamogrāfijas apmācība un divas līdz 
sešas nedēļas ilga klīniskā apmācība. 

■	 Radiogrāfijas speciālistiem ir jāpiedalās vairāku 
disciplīnu komandas sanāksmēs. 

Vispārīgie kritēriji krūts attēla kvalitātes novērtēšanai 

■	Automātiskās ekspozīcijas iekārtas pareizs novietojums 

■ Atbilstošs spiediens

■ Nekādu ādas locījumu, pārklājošu objektu, piemēram, plecu, kustības vai citu 
objektu, piemēram, putekļi uz ekrāna 

■ Pareiza identifikācija

■ Pareiza ekspozīcija

■ Pareiza filmas attīstīšanas tehnoloģija 

■ Simetriski attēli

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔
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Radioloģija 4. nodaļa

■	 Radiologi uzņemas primāro atbildību par mamogrāfijas attēla kvalitāti un 
diagnosticējošo interpretāciju. Skrīninga programmas atbildīgais radiologs 
perfekti iederas programmas klīniskā direktora amatā.  

■	 Katra skrīninga mamogramma ir neatkarīgi jālasa diviem dažādiem radiologiem, 
jo tādējādi par 5-15% tiek uzlabota pareiza nolasījuma iespējamība.  
Dubultais lasījums ir ieteicams centralizētajās skrīninga programmās un ir 
obligāts necentralizētajās programmās, kur otrais lasījums centralizētā līmenī ir 
jāveic pieredzējušam radiologam, kurš lasa vismaz 5000 mamogrammu gadā. 

■	 Radiologiem ir jāatsakās pieņemt neapmierinošas mamogrammas un 
jāpieprasa to atkārtota veikšana. Visas atkārtotās mamogrammas ir jāreģistrē. 

■	 Radiologam ir jāvada izvērtēšanas procedūra, kad sieviete tiek aicināta uz 
atkārtotu pārbaudi, kura tiek veikta nenormālu skrīninga atklājumu dēļ. Šai 
procedūrai ir jāietver trīskārtēja izvērtēšana ar klīnisku izmeklēšanu, papildu 
attēlu uzņemšanu un šūnu/audu paraugu paņemšanu. 
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■	Medicīniskā kvalifikācija

■	Specifiska apmācība simptomātiskajā 
mamogrāfijā un skrīninga mamogrāfijā

■	Dalība turpmākas medicīniskās izglītības 
programmā un ārējā kvalitātes izvērtēšanas shēmā 

■	Vismaz 5000 mamogrammu lasījumu gadā 
centralizētajās skrīninga programmās 

Profesionālās 
prasības 
radiologam:

✔

✔	

 

✔	

✔
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■	 Ja skrīninga laikā tiek atklātas neizprotamas novirzes, radiologs ir atbildīgs 
par lokalizācijas procedūru pirms ķirurģiskas audu izņemšanas tālākai 
diagnostikai vai ārstēšanas nolūkos. Pirmajā operācijā bojājumi ir jāizņem ar 
apmierinošiem rezultātiem vairāk nekā 90% gadījumu.

■	 Izglītošanās nolūkos radiologiem ir jāizskata intervāla vēža gadījumi (vēži, kas 
diagnosticēti starp skrīninga reizēm).

■	 Radiologiem ir cieši jāsadarbojas ar pārējiem kolēģiem vairāku disciplīnu 
komandas ietvaros. 

■	Dubulti filmu lasījumi necentralizētajās 
programmās 

■	Dalība iekšējos un ārējos auditos

■	Skrīninga laikā atklāto nenormālību izvērtēšana 

■	 Intervāla vēža gadījumu izskatīšana 

Prasības 
praktiskajai 
radioloģijai 
skrīninga 
programmā:

✔	

✔

✔

✔
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Vairāku disciplīnu 
aspekti 5. nodaļa 

Moderna krūts slimību diagnostika ietver 
vairāku disciplīnu komandu, kuru veido apmācīti, 
pieredzējuši profesionāļi, kas izmanto speciālas 
iekārtas un diagnosticēšanas tehnoloģijas. 

■	 Krūts vēža diagnosticēšanā iesaistītais galvenais profesionālais personāls ir ķirurgs 
vai ārsts, radiologs, radiogrāfijas speciālists, patologs, aprūpes speciālists un fiziotera-
peits. Ārsts – ģimenes ārsts, ķirurgs vai radiologs – ir galvenais atbildīgais speciālists 
simptomātiskos gadījumos.    

■	 Visām sievietēm ar krūts vēža simptomiem ir jāvēršas pie krūts saslimšanu nodaļas 
speciālista. Prasības šim speciālistam ir definētas vadlīniju 9. nodaļā.   

■	 Pirms un pēc ķirurģiskas iejaukšanās ikvienas sievietes gadījums un rezultāti ir 

jāapspriež vairāku disciplīnu speciālistu sanāksmē.

■	 5. nodaļa definē prasības krūts diagnostisko attēlu nodaļām, kas piedāvā tikai 
mamogrāfiju vai ultraskaņu, un krūts diagnostisko izmeklējumu nodaļām, kas nodrošina 
papildu izmeklējumus sievietēm ar aizdomīgiem atklājumiem attēlos vai simptomiem.

■	Veic vismaz 1000 mamogrammu gadā 

■	To rīcībā ir īpašas diagnostikās iekārtas mamogrāfijas un ultraskaņas 
izmeklējumu veikšanai un atbilstoši apstākļi attēlu aplūkošanai 

■	Atbilst vadlīniju 2. nodaļā definētajām fizikāli tehniskajām prasībām 

■	Profesionālis, kurš veic mamogrāfiju, ir apguvis vismaz 40 stundu speciālo 
apmācību radiogrāfijā mamogrāfijas veikšanai un piedalās regulārās 
kvalitātes novērtēšanas programmās un iemaņu atjaunināšanas kursos 

■	Tiek nodarbināts apmācīts radiologs, kurš ir apguvis vismaz 60 stundu 
speciālās apmācības un lasa vismaz 500 mamogrammu gadā 

■	 Ir izstrādāta skaidra procedūra attiecībā uz sievietēm, kurām ir nepieciešami 
papildu izmeklējumi krūts izmeklējumu nodaļā vai krūts slimību speciālistu nodaļā

■	Pastāvīgi reģistrē izmeklējumu rezultātus un izmeklēto sieviešu skaitu 

■	Nodrošina atgriezenisko saiti nodaļas radiologam par tālāko izmeklējumu 
rezultātiem

✔

✔	

✔

✔	

	

✔	

✔	 

✔

✔
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Prasības krūts diagnostisko attēlu nodaļai*



■	 Ir jāizvairās no kavējumiem jebkurā diagnosticēšanas procesa posmā, jo tie var 
izraisīt nemieru. 

■	 90% sieviešu ar krūts vēža pazīmēm vai simptomiem ir jāpiedāvā vizīte divu 
nedēļu laikā no informācijas saņemšanas brīža.

■	 95% sieviešu ir pilnībā jāizmeklē trīs vai mazāk vizīšu laikā.   

■	 Par iespējamu krūts vēža diagnozi sievietei ir jāpaziņo personiski aprūpes 
speciālista klātbūtnē, nevis pa pastu vai telefonu. 
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Prasības krūts diagnostisko izmeklējumu nodaļai*

■	Veic vismaz 2000 mamogrammu gadā

■	Tai ir pietiekami jaudas, lai veiktu radiogrāfiskās procedūras, fiziskos 
izmeklējumus, ultraskaņas izmeklējumus, citoloģiskos izmeklējumus un biopsiju

■	Nodarbina apmācītu radiologu, kurš veic vismaz 1000 mamogrammu 
lasījumu gadā 

■	Nodrošina patoloģijas atbalsta pakalpojumus 

■	Regulāri piedalās vairāku disciplīnu pārskata sanāksmēs 

■	Uzrauga datus un rezultātus

■	Nodrošina formālus ierakstus par izmeklējumu procesu un rezultātiem 

*Kā noteikts arī 11. nodaļā Krūts skrīninga un diagnostikas pakalpojumu sertificēšanas protokols 

Laiks (darba dienas) starp dažādiem izmeklējumu 
un diagnostikas etapiem 

Mērķis

Laiks no mamogrāfijas līdz rezultātu saņemšanai < 5 darba dienas

Laiks no attēla rezultātiem līdz izvērtēšanai < 5 darba dienas

Laiks no izvērtēšanas līdz rezultātu izsniegšanai  < 5 darba dienas

Laiks no lēmuma par operāciju līdz operācijas dienai
 < 15 darba dienas

(ideāli <10)

✔

✔	

✔	

✔

✔ 

✔

✔ 
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■	 Patologi analizē neķirurģiski vai ķirurģiski iegūtus krūts audus un, balstoties 
uz saviem atklājumiem, nosaka diagnozi. 

■	 Patoloģiskajai analīzei ir jābūt daļai no trīskāršās izvērtēšanas (klīniskie 
izmeklējumi, attēlošana un citoloģisko/histoloģisko paraugu ņemšana), kas tiek 
izmantota, lai apspriestu diagnozi vairāku disciplīnu sanāksmē, un kas palīdz 
noteikt terapiju. 

■	 Precīza patoloģiskā diagnoze un informācija par audzēja šūnām ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka sieviete saņem atbilstošu ārstēšanu, un to, 
ka skrīninga programma tiek pienācīgi uzraudzīta un izvērtēta.

6.a: nodaļa: Neķirurģiskas diagnostikas tehnoloģijas

■	 Skrīninga programmām ir jāpiedāvā augstas kvalitātes neķirurģiskas 
diagnostikas procedūras, kas ļauj ātri noteikt ārstēšanas nepieciešamību. Šādas 
procedūras palīdz arī nodrošināt precīzu diagnozi labdabīgiem audzējiem, kas 
ļautu izvairīties no ķirurģiskas iejaukšanās. Skrīninga programmas ir iespējams 
izvērtēt pēc to neķirurģiskās diagnostikas pakalpojumu kvalitātes. 
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Patoloģija 6. nodaļa  

Neķirurģiska 
biopsija

Patoloģiskie 
izmeklējumi

Audu ķirurģiska 
izņemšana 
diagnozes 

noteikšanai vai 
ārstēšanai 

Patoloģiskie 
izmeklējumi

Rezultāti tiek 
apspriesti 

vairāku disciplīnu 
sanāksmē 
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■	 Aizdomīgu audu paraugu paņemšanai ir izstrādātas trīs neķirurģiskas 
metodes, un katrai no tām ir specifiskas īpatnības: citoloģija ar smalkas adatas 
aspirāciju (FNAC), serdes biopsija ar adatu (NCB) un serdes biopsija ar vakuuma 
adatu (VNAC).  

■	 Paraugu ņemšanu drīkst veikt vai uzraudzīt un citoloģisko/histoloģisko diagnozi 
drīkst noteikt tikai pieredzējuši profesionāļi.

■	 Patologiem ir jāreģistrē visi dati, izmantojot standarta reģistra formu, tajā 
iekļaujot radioloģiskos nenormālības apliecinājumus, lokalizācijas tehnoloģiju, 
parauga tipu, pārkaļķošanās esamību vai neesamību. Viņu viedoklis par diagnozi 
ir jāpamato, izmantojot vienu no piecām galvenajām kategorijām no B1 (normāli 
audi) līdz B5 (ļaundabīgs). 

6.b: nodaļa: Atklātā biopsija un rezekcijas paraugi 

■	 Audu ķirurģisku izņemšanu patoloģisku izmeklējumu vajadzībām drīkst veikt 
diagnosticēšanas vai ārstnieciskos nolūkos, lai gan pilnīga labdabīgo audzēju 
neķirurģiska diagnostika parasti ļauj izvairīties no ķirurģiskas iejaukšanās. 

■	 Patologiem ir nepieciešamas zināšanas par pielietojamo ķirurģisko 
tehnoloģiju un jāizvērtē patoloģiskā tehnoloģija, kas tiks izmantota audu 
parauga analīzei. Patologam ir jābūt informētam par jebkurām pieprasījuma 
formā pieļautajām atkāpēm no ķirurģiskā protokola. 

■	 Ievērojot pieaugošo tendenci iegūt svaigus saldētus paraugus bioloģiskiem 
pētījumiem, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu to, ka viss 
nefiksētais paraugs nekavējoties tiek nosūtīts uz patoloģijas laboratoriju, 
kur patologam ir jāiekrāso visa parauga virsma, lai noteiktu izgriešanas līnijas. 

■	 Patologiem ir jāpārbauda visi limfmezgli, kurus viņi saņem, un jāiekļauj 
savā ziņojumā to kopējais skaits un metastāžu skaits. Patologam un ķirurgam ir 
jāvienojas par protokolu izmeklējumu veikšanai un darbībām ar paraugiem no 
sargmezgla biopsijas.

■	 Patologiem ir jāreģistrē visi atklājumi histopatoloģiskā ziņojuma standarta 
formā, kurā ir jāiekļauj prognožu dati par audzēja lielumu, slimības pakāpi, 
kategoriju, tipu un asinsvadu invāziju, robežstāvokli un receptoro stāvokli.  
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Ķirurģija 7. nodaļa 

■	 Kā vairāku disciplīnu komandas dalībnieks ķirurgs piedalās gan krūts vēža 
diagnosticēšanā, gan ārstēšanā. Ķirurgiem ir jābūt īpaši apmācītiem krūts 
ķirurģijā un apguvušiem kursus komunikācijā un konsultēšanā. Pirms veikt 
operāciju, viņiem vienmēr ir jāapskata un jāizmeklē operējamā sieviete. 

■	 Vairumam sieviešu (vairāk nekā 70%) nevajadzētu veikt operāciju diagnozes 
noteikšanai. Neķirurģiskās diagnostikas tehnoloģijām ir jāpalīdz ierobežot 
operāciju skaitu tām sievietēm, kurām patiesībā nav ļaundabīgs audzējs. 

■	 Nesataustāmu bojājumu, piemēram, mikropārkaļķošanās gadījumā ķirurģiskās 
iejaukšanās laikā ir jāveic parauga radiogrāfija, lai nodrošinātu to, ka tiek 
izņemts viss bojājums. Ķirurgiem ir jānodrošina sievietes pārliecība par to, ka 
krūtis saglabājošas ķirurģiskās iejaukšanās laikā tiek izņemta tikai skartā 
zona un tā tiek izmantota kā ārstniecības metode vairumam mazu skrīningā 
atklātu ļaundabīgu audzēju, un tā būtu jāveic 70-80% gadījumu.

■	 Ķirurgiem ir jāpiedāvā mastektomija sievietēm, kuras dod priekšroku šai 
procedūrai, un sievietēm, kuras nav labas kandidātes krūtis saglabājošai 
ķirurģijai audzēja lieluma dēļ (> 4 cm) vai kurām ir augsts atkārtotas saslimšanas 
risks. Viņiem ir jāpiedāvā sievietēm krūšu rekonstrukcijas iespēja operācijas 
laikā vai pēc tās. 

■	 Sievietēm ar lielākiem audzējiem pirms operācijas ir jāpiedāvā ķīmijterapija 
(neostimulācijas ārstēšana), lai pirms operācijas mēģinātu samazināt audzēju.

■	 Ķirurgiem ir jāatstāj skaidras robežas ap izņemtā audzēja audiem, un 
patologam ir jādokumentē šīs robežas.  

■	 Visiem ķirurgiem, kas veic sargmezgla procedūru, lai identificētu slimības 
esamību blakus esošajos limfmezglos, ir jābūt īpaši apmācītiem šādu procedūru 
veikšanā un attiecīgi izvērtētiem.  

■	 Visām sievietēm, kurām ir ārstēts krūts vēzis, ir jāveic plānveida uzraudzība 
vismaz reizi gadā, lai noteiktu rezultātus un konstatētu slimības atkārtošanās 
iespējamību. 
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■	Ķirurgiem ir pilnībā jāiesaistās skrīningā atklātu vēžu izvērtēšanā. Starp 
sievietes pirmo vizīti un viņas ķirurģisko izvērtēšanu nedrīkst paiet vairāk kā 
viena nedēļa 

■	90% gadījumu ar skaidru ļaundabīgu diagnozi sieviete ir jāpakļauj tikai vienai 
operācijai, kuras laikā tiek izņemts viņas audzējs. Ķirurgam ir jāpārliecinās, ka 
sieviete ir informēta par visām viņas ārstēšanas iespējām 

■	90% gadījumu sievietei nav jāgaida uz operāciju vairāk kā divas nedēļas 

■	Katram skrīninga centram ir jānozīmē ķirurgs, kurš ir atbildīgs par skrīninga, 
ārstēšanas un rezultātu datu audita informācijas reģistrēšanu, lai sastādītu 
attiecīgus ziņojumus un izvērtētu rezultātus gada griezumā 

7.a: nodaļa: Mamogrāfiski atklātu bojājumu ķirurģiskā apstrāde 

■	Katra sieviete ar agresīvu vēzi, kura ir uzskatāma par piemērotu krūts 
saglabāšanas operācijai, ir jāinformē par šādu iespēju 

■	Sievietei, kurai tiek veikta krūts saglabāšanas operācija vai mastektomija, ir 
jāsaņem radiācijas onkologa konsultācija, jo radiācija uzlabo krūts audzēja 
kontroles iespējas

■	Ķirurgam vai plastiskās rekonstrukcijas ķirurgam ir jāinformē sieviete, kurai 
tiek veikta mastektomija, par krūts rekonstrukcijas iespējām 

■	Vairāk kā 80% pacientu ar lokāli progresējošu krūts vēzi ir jāsaņem kombinēta 
terapija, kas sastāv no atklātas ķīmijterapijas, citoreduktīvas ķirurģiskas 
iejaukšanās un staru terapijas 

■	Pēc pilnīgas kanālu karcinomas izņemšanas uz vietas ar sievieti ir jāapspriež 
palīgstaruterapijas izmantošana 

7.b: nodaļa Agresīva krūts vēža lokoreģionāla ārstēšana 
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✔	
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✔

✔

✔	

✔	

	

✔	

✔	

	

✔
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■	 Ir jāuzrauga visi krūts vēža atklāšanas un aprūpes aspekti – no skrīninga līdz 

izvērtēšanai, diagnosticēšanai un ārstēšanai.

■	 Vairāku disciplīnu krūts slimību nodaļām ir jāuzņemas atbildība par to 

sniegto pakalpojumu iekšējā un ārējā audita veikšanu. 

■	 Visās skrīninga vai diagnostikas nodaļās ir jābūt darbiniekam, kurš ir atbildīgs 
par datu savākšanas un ziņojumu sastādīšanas koordinēšanu.

■	 Salīdzinājumu veikšanai ir izmantojama universāli atzīta klasificēšanas un 
kodēšanas sistēma.

■	 Visi dati ir jāiereģistrē ikdienā izmantojamās standarta ziņojumu formās.

■	 Visiem ziņojumu datiem ir jāiekļauj kvalitātes nodrošināšanas kritēriji, 
lai izvairītos no rezultātu dubultošanās. Visiem kvalitātes nodrošināšanas 
pasākumiem ir jābūt atjaunojamiem un skaidri noteiktiem, un uzraudzības 
izmaksām ir jābūt pieņemamām.

■	 Visiem datu savākšanas un uzraudzības rezultātiem ir jābūt pieejamiem 
pacientiem un pārstāvības organizācijām. 

■	 Ir iespējams izmantot datorizētas auditēšanas sistēmas, kas aprēķina vairumu 
kvalitātes rādītāju. Datu uzraudzībai skrīninga programmās ir izveidota Eiropas 
Skrīninga izvērtēšanas datubāze /European Screening Evaluation Database 
(SEED)/ un Krūts vēža diagnosticēšanas un ārstēšanas kvalitātes auditēšanas 
sistēma (QT).

Datu savākšana un 
uzraudzība 8. nodaļa  
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■	Datu reģistrācijas un terminoloģijas unificēšana 

■	Konsekventas aprēķinu metodes rezultātu noteikšanai 

■	Viegla standarta ziņojumu sagatavošana skrīninga vai 
krūts saslimšanas nodaļu ietvaros 

Auditēšanas 
sistēmu 
priekšrocības:

✔

✔

✔

■	Pēc tam, kad ir definēti kvalitātes mērķi, 
reģistrējamā informācija un klīniskās klasifikācijas, 
ir jāveic periodiska datu atjaunošana 

■	Sistēmas apstiprināšanai tā ir jāpiesaista 
profesionālām un zinātniskām organizācijām

■	Sistēmām ir jābūt viegli lietojamām 

Prasības 
auditēšanas 
sistēmām:

✔	

	

✔

✔
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Sievietēm ir jāpiedāvā kvalitatīva aprūpe visos krūts 
saslimšanas etapos, sākot ar skrīninga laikā atklāto 
sākotnējo stadiju līdz visprogresējušākajam vēzim 
vienas krūts saslimšanu speciālistu nodaļas ietvaros, 
kur aprūpi un plānveida uzraudzību nodrošina tā pati 
speciālistu pamata komanda.  

Prasības krūts 
saslimšanu speciālistu 
nodaļai

9. nodaļa 

Katrā nodaļā ir jābūt vairāku disciplīnu pamata komandai  

■  Nodaļai ir nepieciešams krūts pakalpojumu galvenais ārsts. 

■ Visiem vairāku disciplīnu komandas dalībniekiem ir 
jābūt īpaši apmācītiem krūts vēža jautā-
jumos. Šādas zināšanas ir jāiegūst, 
vienu gadu pavadot apmācībai 
paredzētā nodaļā.  

■ Visiem vairāku disciplīnu 
komandas dalībniekiem ir 
jāpiedalās vairāku disciplīnu 
sanāksmēs, kas tiek organizētas 
vismaz reizi nedēļā, lai apspries-
tu diagnozes, patoloģiskos 
atklājumus pēc operācijas un 
izvērtētu ārstēšanas iespējas.

Sadaļa 9.5.2 Krūts saslimšanu nodaļas pamata komanda.  
20

Minimālās kvotas nodrošina nodaļas un tās darbinieku kompetenci

■	Uz katriem 250 000 – 300 000 iedzīvotāju ir jābūt vienai krūts saslimšanu 
speciālistu nodaļai 

■	Nodaļai ir jābūt pietiekami lielai, lai tā spētu diagnosticēt vismaz 150 jaunus 
krūts vēža gadījumus gadā

■	Ķirurgiem krūts saslimšanu nodaļā ir jāveic vismaz 50 jaunu vēža gadījumu 
operācijas gadā un jāpiedalās vismaz vienā diagnostikā nedēļā 

■	 Radiologiem ir jālasa vismaz 1000 mamogrammas gadā vai 5000 - skrīninga 
programmu ietvaros. Katrā nodaļā ir jābūt vismaz diviem kvalificētiem radiologiem. 

✔	

✔	

✔

✔ 
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Krūts pakalpojumu 
galvenais ārsts

Krūts
ķirurgi

Krūts
diagnostiskās 
radiogrāfijas 

speciālisti

Krūts
patologi

Krūts
onkologi

Krūts
radiologi

Datu
apkopotāji

Pacientu
aprūpes

darbinieki



Iespējas un pakalpojumi

■	 Nodaļai ir jābūt aprīkotai ar attēlošanas iekārtām, kas ir nepieciešamas pilnīgai 
un atbilstošai krūts diagnostikas nodrošināšanai.

■	 Radioterapiju un citotoksisko ķīmijterapiju drīkst veikt krūts saslimšanu nodaļā 
vai atsevišķā klīnikā vai slimnīcā. Tomēr ārstēšana, kuru saņem sieviete, ir 
jāuzrauga krūts saslimšanu nodaļai, un visi lēmumi par ārstēšanu ir jāpieņem tās 
vairāku disciplīnu komandai.

■	 Reizi divās nedēļās krūts saslimšanu nodaļā ir jāorganizē progresējoša krūts vēža 
seminārs, kurā ir jāpiedalās ārstam vai mediķim onkologam, un konsultāciju 
sniegšanai ir jābūt pieejamam ķirurgam.

■	 Krūts saslimšanu nodaļai ir jāorganizē izbraukuma semināri mazākās slimnīcās, 
ja tās atrodas tālāk prom no krūts saslimšanu nodaļas. Izbraukuma programmas 
ir ieteicamas mazām krūts saslimšanu nodaļām reģionos ar nelielu iedzīvotāju 
skaitu, tādējādi nodrošinot sievietēm kvalitatīvu krūts aprūpi. Izbraukuma 
semināri ir jāorganizē vismaz reizi mēnesī. 

Īpašie pakalpojumi

■	 Sievietēm ir jāsaņem praktiskas konsultācijas, atbalsts un padoms no krūts 
aprūpes speciālista vai pamata komandas dalībnieka, kurš ir izgājis profesionālu 
psiholoģisko apmācību. Visās nodaļās ir jābūt vismaz diviem štata darbiniekiem, kuri 
veic šo funkciju. 

■ Citiem profesionāļiem, kuriem nav jāietilpst pamata komandā, ir jāpiedāvā ar 
nodaļu saistīti pakalpojumi: nodaļā būtu jābūt pieejamiem psihiatriem papildu 
psiholoģiskajam atbalstam, plastiskajiem ķirurgiem krūts rekonstrukcijai, 
fizioterapeitiem limfodēmas ārstēšanai, ārstiem ģenētiķiem riska izvērtēšanai, 
paliatīvajam aprūpes dienestam, kā arī protēžu pielāgošanas dienestam.    

Kvalitātes nodrošināšana

■	 Nodaļām ir jāreģistrē dati par diagnozēm, 
patoloģiju, sākotnējo ārstēšanu un klīniskajiem 
rezultātiem, un šiem datiem ir jābūt pieejamiem 
auditēšanai. 

■	 Izpildes un audita skaitļi ir jāapkopo reizi 
gadā un jāsalīdzina ar uzstādītajiem kvalitātes 
mērķiem un rezultātu mērījumiem.
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■  Visam medicīnas personālam, kas ir iesaistīts krūts vēža skrīninga programmā, 
ir jāiziet īpaša apmācība par tādiem skrīninga akadēmiskajiem un klīniskajiem 
aspektiem kā epidemioloģija, skrīninga filozofija, skrīninga terminoloģija, 
izvērtēšana un patreizējā skrīninga prakse. 

■ Pirms uzsākt dalību jebkurā programmā, ir jāveic darbinieku apmācība 
sertificētā apmācību centrā.   

■ Tā kā vairāku disciplīnu pakalpojumi ir pierādījuši sevi kā visefektīvākie, 
speciālistiem ir jāpiedāvā gan vienas disciplīnas, gan vairāku disciplīnu 
apmācība, kur viņi var apgūt arī komunikācijas prasmes ar kolēģiem no citām 
disciplīnām.

■ Ievērojot to, ka tehnoloģijas, procedūras un protokoli mainās, speciālistiem 
ir nepieciešama nepārtraukta apmācība un zināšanu atjaunošanas kursi un 
jāsaņem atbilstoši sertifikāti. 

■ Darbiniekiem, kuri piedalās apmācības kursos, ir jāsaņem dalības sertifikāts, 

kas apliecina viņu zināšanas un prasmes. 

■ Krūts saslimšanu nodaļām un klīnikām ir jāuztur apmācības reģistrs kā nodaļas 
kvalifikācijas apliecinājums.

Apmācība  10. nodaļa 
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10.3 Epidemiologs

10.4 Ārsts

10.5 Krūts radiogrāfijas speciālists

10.6 Krūts radiologs

10.7 Krūts patologs

10.8 Krūts ķirurgs

10.9 Krūts aprūpes speciālists

10.10 Ārsts onkologs/radioterapeits

Īpašās apmācības 
sadaļas 10. nodaļā: 
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Daži būtiski jautājumi teorētiskajiem apmācības kursiem: 

■	Skrīninga filozofija

■	Krūts vēža skrīninga terminoloģija

■	Krūts vēža skrīninga programmas izstrāde

■	Krūšu attēlošana: mamogrāfija, ultraskaņa, MRI, lokalizācijas tehnoloģijas

■	Labdabīgu un ļaundabīgu audzēju radioloģiskā - patoloģiskā korelācija 

■	Agresīva un savā vietā esoša krūts vēža klasifikācija un vadība

■	Labdabīgu krūts slimību klasifikācija un vadība 

■	Skrīningā atklātu krūts slimību vadība 

■	Krūts rekonstrukcija

■	Krūts vēža radioterapija 

■	Krūts vēža pirmsoperācijas un palīgterapijas ķīmijterapija un hormonāla 
terapija 

■	Psiholoģiskā izvērtēšana, komunikācija un konsultācijas 

■	 Iedzimtais krūts vēzis un ģenētiskās konsultācijas 

■	Epidemioloģija un krūts vēža skrīninga principi 

■	Vairāku disciplīnu sanāksmes pirms un pēc ķirurģiskās iejaukšanās

■	Audita procedūru principi un prakse

■	Klīniskie izmēģinājumi un statistika 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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■  Sertificēšanas protokols ES vadlīnijās nosaka minimālās prasības diagnostikas 
un skrīninga nodaļu sertificēšanai. Šis jautājums tiks iekļauts ES vadlīniju 
nākamajā izdevumā, un tiks izveidota Eiropas Komisijas apstiprināta sertificēšanas 
institūcija.

■ Sertifikācija nodrošina dokumentāciju, kas apliecina to, ka ir sasniegti ES 
vadlīnijās noteiktie standarti krūts skrīningā un diagnostikā. Ja standarti 
netiek uzturēti, sertifikātu var atņemt.   

■ Sertifikācija būs brīvprātīga līdz brīdim, kad Eiropas Komisija vai citas 
institūcijas uzskatīs to par obligātu. 

■  Atkārtots sertifikāts ir jāsaņem ik pēc 5 gadiem, lai nodrošinātu pakalpojumu 
nepārtrauktu kvalitāti. 

■ Sertifikāts tiek piešķirts, pamatojoties uz speciālistu vizītēm uz vietas: 
konsultantu vizīte pirmajā skrīninga programmas darbības gadā, lai izvērtētu tās 
atbilstību ES vadlīnijām, un priekšsertifikācijas vizīte otrā skrīninga programmas 
darbības gada laikā, lai norādītu uz nepilnībām, kas varētu aizkavēt veiksmīgu 
sertifikāciju, un sniegtu konsultācijas un atbalstu nepieciešamo uzlabojumu 
sasniegšanai.  

■ Tā kā krūts diagnostiskās attēlošanas pakalpojumiem un krūts skrīninga 
programmām to plašākas organizācijas un epidemioloģiskā atbalsta dēļ ir 
atšķirīgas prasības un pakalpojumi, sertifikācija ir sadalīta divās kategorijās: 
Krūts diagnostiskās attēlošanas sertifikāti diagnostikas nodaļām un Krūts 
skrīninga sertifikāti organizētām iedzīvotāju skrīninga programmām. 

Krūts skrīninga un 
diagnostikas pakalpojumu 
sertificēšanas protokols

11. nodaļa 
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■ Tā kā skrīnings paredz acīmredzami veselas sievietes uzaicināšanu uz 
mamogrāfiju, sievietei ir jābūt informētai par priekšrocībām un trūkumiem 
dalībai skrīningā, lai viņa varētu pieņemt lēmumu par dalību programmā. 

■ Visi skrīninga aspekti, tā ieguvumi un trūkumi ir jāizskaidro saprotamā 
veidā, objektīvi, samazinot sievietes nemieru, kas varētu rasties pirms dalības 
programmā, tās laikā vai pēc tās.

■ Sniegtajai informācijai ir jābūt godīgai, adekvātai, balstītai uz pierādījumiem, 
pieejamai, bez aizspriedumiem, cieņas pilnai un pielāgotai katras sievietes 
vajadzībām. 

■ Visiem skrīningā iesaistītajiem profesionāļiem ir jābūt iejūtīgiem pret kultūras, 
valodas, reliģiskajiem, izglītības un sociālekonomiskajiem faktoriem. 

■ Uzaicinājuma vēstulē un bukletā ir jāiekļauj informācija par skrīninga mērķi, 
skrīninga mērķauditoriju, skrīninga veikšanas biežumu, ieguvumiem un 
trūkumiem, par to, vai tests tiek veikts par maksu vai par velti, kā pieteikt vai 
mainīt vizīti, kā saņemt un interpretēt rezultātus, par turpmāku testu iespēju  
un būtību un par to, kā sieviete var saņemt vairāk informācijas par skrīningu  
un krūts vēzi.

Krūts skrīninga 
komunikācija12. nodaļa 
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Potenciālie kvalitātes rādītāji komunikācijai 
skrīninga programmā: 

Jā Nē

Informatīvais tālrunis sievietēm, kuras ir uzaicinātas uz skrīningu ■ ■

Informācija par skrīningu ir pieejama dažādos formātos  ■ ■

Ir pārbaudīts, vai rakstiskā informācija ir mērķauditorijai 
pieņemama un saprotama 

■ ■

Informatīvie materiālie dažādām etniskajām grupām vai sociālajām 
grupām 

■ ■

Informācijas izplatīšanā ir iesaistītas nemedicīniskas organizācijas ■ ■

Ir ieviesti konsultāciju protokoli  ■ 

Pēc pieprasījuma ir pieejama informācija klātienē ■ ■

Skrīninga veicējiem tiek organizēti komunikācijas kursi ■ ■

Sievietes tiek iesaistītas materiālu izstrādē un izvērtēšanā  ■ ■

Tiek veiktas aptaujas mērķauditorijas apmierinātības noteikšanai ■ ■

Ir pieejama mājas lapa  ■ ■
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Vadlīniju pielikumi ietver trīs ES dokumentus par skrīningu, kas ir pilnībā pārdrukāti: 
Padomes 2003. gada 2. decembra Rekomendācija par vēža skrīningu, Eiropas Savienības 
Rezolūcija par krūts vēzi Eiropas Savienībā un dalībvalstu Ministru komitejas Rekomendācija 
par skrīningu kā preventīvu medicīnas instrumentu. Šie ir galvenie dokumenti, kas iestājas 
par kvalitatīvām skrīninga un krūts aprūpes programmām visā ES. 

Padomes Rekomendācija par vēža skrīningu 
Šis dokuments ietver rekomendācijas dalībvalstīm attiecībā uz vēža skrīninga 
programmu ieviešanu, izmantojot iedzīvotāju izmeklēšanas pieeju ar nodrošinātu 
kvalitāti visos līmeņos. Tas aicina realizēt šīs rekomendācijas saskaņā ar Eiropas 
vadlīnijām. Ikvienai sievietei, kura piedalās skrīningā, ir jāsaņem pilnīga informācija 
par tā sniegtajiem ieguvumiem un riskiem. Sievietēm, kuru skrīninga tests ir 
pozitīvs, ir jābūt pieejamam visam diagnosticēšanas procedūru klāstam, ārstēšanai, 
psiholoģiskajam atbalstam un pēcaprūpei. Dokuments pieprasa arī atbilstošu 
cilvēku un finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu piemērotu organizāciju un 
kvalitātes kontroli. 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija par krūts vēzi 
Eiropas Parlamenta 2003. gada jūnija Rezolūcija par Krūts vēzi izvirza prasību 
nodrošināt to, ka katrai sievietei ES neatkarīgi no viņas dzīvesvietas, sociālā 
stāvokļa, nodarbošanās vai izglītības ir pieejams augstas kvalitātes krūts vēža 
skrīnings, ārstēšana un pēcaprūpe. Tā aicina Komisiju padarīt cīņu pret krūts vēzi par 
veselības prioritāti, ieviešot efektīvas stratēģijas augstākas kvalitātes skrīningam, 
diagnostikai un pēcaprūpei. Tā pieprasa dalībvalstīm līdz 2008. gadam radīt 
apstākļus, kas nepieciešami, lai par 25% samazinātu vidējo krūts vēža mirstības 
gadījumu skaitu ES un par 5% samazinātu atšķirības starp dalībvalstīm (ES-15) 5 
gadu izdzīvošanas periodā. Tā uzsver arī nepieciešamību izveidot efektīvas vairāku 
disciplīnu krūts vēža nodaļas.

Piezīme: Eiropas Parlaments ir adaptējis otro 2006. gada oktobra rezolūciju – Eiropas 
Parlamenta Rezolūciju par krūts vēzi paplašinātajā Eiropas Savienībā, lai pirmās 
rezolūcijas prasības nostiprinātu visā paplašinātajā ES. Tā aicina dalībvalstis līdz 2016. 
gadam nodrošināt nacionāla līmeņa krūts saslimšanu speciālistu nodaļu izveidi 
saskaņā ar ES vadlīnijām.  
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2010. gadā Eiropas Parlaments pieņēma Rakstisko deklarāciju par cīņu pret krūts vēzi 
Eiropas Savienībā (0071/2009), kas kalpo kā atgādinājums ieviest Eiropas Parlamenta 
Deklarācijas par krūts vēzi. Deklarācija aicina pieņemt mērus, lai nodrošinātu nacionāla 
līmeņa mamogrāfijas skrīninga programmu ieviešanu, kas ir saskaņā ar ES vadlīnijām. 
Papildus visām prasībām ir arī multidisciplināru krūts saslimšanu nodaļu nodrošināšana 
līdz 2016. gadam saskaņā ar ES vadlīnijām, kā arī sertifikācijas sistēmas izveide šādām 
vienībām, jaunāko uzticamo statistikas datu par krūts vēzi nodrošināšana un nacionālo 
vēža reģistru attīstība, pētījums par skrīninga programmās uzaicināto sieviešu 
rekomendētās vecuma grupas no 50 – 69 gadiem paplašināšanu, regulāri ziņojumi par 
skrīninga programmu ieviešanu.

Rakstiskā deklarācija par cīņu pret krūts vēzi Eiropas Savienībā pieejama  

Ministru komitejas rekomendācija
Ministru komiteja izstrādā virkni rekomendāciju attiecībā uz skrīninga programmām 
un apskata to pozitīvos un negatīvos aspektus. Tā uzsver tādus juridiskos un ētiskos 
jautājumus kā dota piekrišana dalībai skrīningā, personas datu aizsardzība un 
privātums. Tiek izcelta nepārtraukta kvalitātes nodrošināšana jebkuras skrīninga 
programmas ieviešanas laikā un pēc tam, kā arī sadarbība starp skrīninga un 
ārstēšanas programmām.      

Papildu informācija par ES dokumentiem, aizstāvību un krūts vēzi ir pieejama:

■	 EUROPA DONNA-  Eiropas Krūts vēža apvienība 

■	 Krūts Veselības dienas interneta vietne  

■	 Eiropas Komisija ec.europa.eu

www.europadonna.org

www.breasthealthday.org
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P7_TA(2010)0146&language=EN.



Akreditācija: Process, kurā pilnvarota institūcija formāli atzīst citas institūcijas 
kompetenci veikt īpašus uzdevumus. 

Aspiratīvā citoloģija ar smalku adatu: Procedūra, kas tiek izmantota šūnu vai 
šķidruma izņemšanai no audiem, lietojot adatu ar tukšu šļirci. Pēc tam izņemtās 
šūnas vai šķidrums tiek analizēts ar mikroskopu.

Audzēja kategorija: Vēža šūnu nenormālības pakāpes audzēja mērvienība, kas 
klasificējas no I līdz III ar III kā visagresīvāko kategoriju. 

Audzēja tips: Audzēja klasifikācija savā vietā esošā audzējā, infiltrētā audzējā, daivas 
vai kanāla audzējā.

Balstīts uz iedzīvotājiem: Mērķauditorijas identificēšana, balstoties uz vispārējiem 
iedzīvotāju reģistriem. 

Citoloģisko paraugu ņemšana: Šūnu izņemšana un izņemto šūnu pārbaude ar 
mikroskopu. 

Citoreduktīvā ķirurģija: Tāda audzēja daļas ķirurģiska izņemšana, kuru nav 
iespējams izņemt pilnībā, lai uzlabotu ķīmijterapijas vai radioterapijas rezultātus. 

Epidemioloģija: Slimību un citu ar veselību saistītu faktoru izcelsmes un izplatības 
izpēte. 

Histoloģiskā paraugu ņemšana: Šūnas audu struktūras izpēte ar mikroskopu. 

Infiltrēts audzējs: Nenormālas šūnas, kas iespiežas audos, kuri aptver zonu ap 
sākotnējo audzēju. 

Intervāla vēzis: Audzējs, kas ir diagnosticēts laika periodā starp plānotajām 
skrīninga reizēm.

Kanālu un daivu audzēji: Divi visizplatītākie audzēju tipi. 

Krūšu saglabāšanas ķirurģija: Operācija, kuras laikā tiek izņemts krūts vēzis un 
saglabāta atlikusī veselā krūts daļa. 

Mamogrāfiskais skrīnings: Mamogrammu veikšana acīmredzami veselām sievietēm, 
lai pēc iespējas agrīnākā stadijā noteiktu to, vai viņām ir vai nav krūts vēzis. 

Mamogramma: Visu krūšu vai to daļas rentgenogramma.

Mastektomija: Ķirurģiska operācija, kuras laikā tiek noņemta visa krūts. 

Mērķauditorija: Grupa, kura epidemioloģiskos pētījumos ir identificēta kā atbilstoša 
uzaicinājumam uz skrīningu. 

Mikropārkaļķošanās: Nelieli nenormāli kaļķa nosēdumi, kas ir redzami mamogrāfijā 
un varētu norādīt uz krūts vēzi. 
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Vārdnīca
Neostimulācija: Ārstēšana, piemēram, ķīmijterapija vai staru terapija, kas tiek veikta 
pirms galvenās terapijas. 

Patoloģija: Slimu šūnu, audu un orgānu strukturālu un funkcionālu izmaiņu izpēte 
un diagnosticēšana. 

Radiogrāfija: Radiācijas, it īpaši rentgena staru izmantošana, lai izveidotu ķermeņa 
iekšpuses attēlu vai nu uz filmas, vai datorā. 

Radioloģija: Nozare, kas pēta radiācijas, it īpaši rentgena staru, medicīnisku 
izmantošanu slimību diagnosticēšanai.

Radioterapija: Kontrolēta radiācijas daudzuma izmantošana rentgena staru, gamma 
staru vai neitronu veidā, lai iznīcinātu vēža šūnas. 

Receptorais stāvoklis: Stāvoklis, kurā audzēja šūnas ir pozitīvas vai negatīvas uz 
estrogēnu, progesteronu un HER2 receptoriem.

Robežstāvoklis: Stāvoklis, kurā visa zona ap ķirurģiski izņemtiem audiem ir vai nav 
brīva no audzēja.

Sargmezgla procedūra: Biopsijas tehnika, kurā tiek izmantota zilās krāsvielas un 
radioaktīvas vielas injicēšana, lai noteiktu, vai vēža šūnas ir izplatījušās limfmezglos. 

Savā vietā esošs audzējs: Nenormālas šūnas, kuras ir norobežojušās savā sākotnējā 
vietā, neiespiežoties apkārt esošajos audos. 

Serdes biopsija ar adatu: Cilindriska audu paraugu vai uztūkuma daļas izņemšana, 
izmantojot lielu dobu adatu. Pēc tam audi tiek analizēti ar mikroskopu. 

Serdes biopsija ar vakuuma adatu: Audu parauga izņemšana, izmantojot zondi ar 
iesūcēju. Pēc tam audi tiek analizēti ar mikroskopu.

Sertificēšana: Process, kurā akreditēta institūcija izsniedz rakstisku apliecinājumu 
tam, ka izstrādājums, procedūra vai pakalpojums atbilst izvirzītajām prasībām. 

Simptomātisks: Sieviete ar acīmredzamām krūts vēža pazīmēm vai simptomiem, 
piemēram, krūts uztūkumu. 

Trīskāršā izvērtēšana: Klīnisku izmeklējumu, attēlošanas un šūnu vai audu paraugu 
izpētes kombinācija, lai noteiktu diagnozi. 

Vairāku disciplīnu komanda: Dažādu medicīnas specialitāšu veselības aprūpes 
profesionāļu grupa, kuri strādā kopā, lai veiktu diagnostiku un ārstētu pacientus. 

Vaskulārā invāzija: Vēža šūnu iekļūšana limfā vai asinsvados. 
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Skrīninga procesa apraksts

Identificē/informē/personīgi 
uzaicina visas mērķauditorijas 

sievietes uz skrīningu 

Izdara mamogrāfisko 
skrīningu un veic dubultos 

lasījumus 

Trīskārša izvērtēšana (klīniskie 
izmeklējumi, attēlošana un, 

ja nepieciešams, citoloģisko/ 
histoloģisko paraugu ņemšana) 

Ir aizdomas

Ir aizdomas

Vairāku disciplīnu 
(pirmsoperācijas) konference

Diagnoze/lielas aizdomas 

Operācija/patoloģija
Izņem un analizē bojājumus

Vairāku disciplīnu 
(pēcoperācijas) konference

Diagnoze

Papildu operācija un/vai cita 
veida ārstēšana 

Pēcaprūpe

Pēc 2 gadiem uzaicina 
uz skrīningu 

Pēc 2 gadiem uzaicina 
uz skrīningu 

Pēc 2 gadiem uzaicina 
uz skrīningu 

Pēc 2 gadiem uzaicina 
uz skrīningu 

Aizdomu nav

Aizdomu nav

Aizdomu nav

Aizdomu nav



Apvienības EUROPA DONNA dalībvalstis:

Pateicības

No sirds pateicamies Eiropas Savienības finansiālajam atbalstam 
Sabiedrības veselības programmas ietvaros (ziedojuma līgumi 
Nr.2004309 , Nr.2006322 un Nr.20113302) „Īsa rokasgrāmata 
par Eiropas vadlīnijām krūts vēža skrīninga un diagnostikas 
kvalitātes nodrošināšanai” drukāšanai.

Publikācijā izteiktie viedokļi pieder tās autoriem. Eiropas 
Komisija un Sabiedrības veselības izpildaģentūra nav atbildīgas par jebkuru šeit ietvertās 
informācijas pielietojumu.

EUROPA DONNA vēlas pateikties Eiropas vadlīniju krūts vēža skrīninga un diagnostikas 
kvalitātes nodrošināšanai redaktoriem, Starptautiskajai vēža izpētes aģentūrai /
International Agency for Research on Cancer (IARC)/ Lionā, Francijā, un visiem pārējiem, 
kas piedalījās šī bukleta izskatīšanā. 

Eiropas vadlīniju krūts vēža skrīninga un diagnostikas kvalitātes nodrošināšanai patreizējo 
- 4. izdevumu ir iespējams iegādāties Eiropas Komisijas grāmatnīcā. 

Eiropas vadlīniju kopsavilkums ir pieejams arī 

Oriģinālais izdevums angļu valodā. ©2007 EUROPA DONNA, Eiropas Krūts vēža apvienība. Visas tiesības aizsargātas. 
Tulkojums. ©2012 EUROPA DONNA, Eiropas Krūts vēža apvienība. Visas tiesības aizsargātas.

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf
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