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Misja
EUROPA DONNA, Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi, jest 
niezależną organizacją typu non-profit, której członkowie tworzą 
powiązane ze sobą grupy z całej Europy.

Działalność koalicji ma na celu podnoszenie świadomości społecznej 

na temat raka piersi i zdobycie poparcia kobiet z krajów europejskich 

w zakresie domagania się lepszej edukacji na temat raka piersi, 

odpowiednio przeprowadzanych badań przesiewowych, właściwego 

leczenia i zwiększonych funduszy na badania naukowe. EUROPA 

DONNA reprezentuje interesy kobiet z krajów Europy odnośnie raka 

piersi przed władzami lokalnymi i krajowymi oraz instytucjami UE.

Wytyczne Europejskie dotyczące zapewniania jakości badań 
przesiewowych i diagnostycznych w raku piersi

są kluczem do umożliwienia Koalicji EUROPA DONNA osiągnięcia celu 

swojej misji, na rzecz i dla dobra wszystkich kobiet w całej Europie. Wytyczne 

ustalają standardy przesiewowych badań mammograficznych, diagnostyki 

i wymagań stawianych specjalistycznym jednostkom zajmującym się 

leczeniem piersi. Są punktem wyjścia dla działań EUROPA DONNA, jako że 

Koalicja funkcjonuje na terenie wszystkich swoich krajów członkowskich,  

w tym krajów UE. EUROPA DONNA prowadzi bezustanne działania  

o wprowadzenie wspomnianych wytycznych we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej i poza nią, aby kobiety, bez względu na miejsce zamieszkania, 

miały dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej związanej z rakiem piersi.
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Wytyczne europejskie muszą być wprowadzane w całej Europie, aby umożliwić 
najwyższą jakość przeprowadzanych badań mammograficznych i programów 
przesiewowych, procedur diagnostycznych, leczenia i opieki pooperacyjnej  
w przypadku raka piersi. W celu osiągnięcia możliwie najlepszej jakości usług i opieki 
medycznej Komisja Europejska opublikowała wytyczne w zakresie wykonywania wysokiej 
jakości badań przesiewowych i diagnostycznych oraz tworzenia specjalistycznych jednostek 
zajmujących się leczeniem piersi. Koalicja EUROPA DONNA stworzyła niniejszy Przewodnik 
do wytycznych europejskich, aby móc uczestniczyć w osiąganiu wspomnianych standardów. 
Przewodnik prezentuje najważniejsze kwestie z każdego rozdziału wytycznych, zachowując 
strukturę dokumentu źródłowego, zawierającego te wytyczne. W celu zapoznania się z 
pełnymi zaleceniami UE, osoby czytające przewodnik mogą sięgać do pełnego tekstu 
dokumentu źródłowego z wytycznymi UE.

Kobiety, osoby popierające działania koalicji, politycy i decydenci muszą wiedzieć, 
czego oczekiwać, wymagać i co wprowadzać, jeżeli chodzi o badania mammograficzne 
i przesiewowe oraz świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chorób piersi. EUROPA 
DONNA stworzyła ten zwięzły, łatwy do rozpowszechniania opis wytycznych UE, w celu 
ukazania zakresu wytycznych i głównych punktów dokumentu mającego 400 stron. Koalicja 
miała nadzieję, że dostęp do wielu ważnych zaleceń i standardów zawartych w wytycznych UE 
stanie się w ten sposób łatwiejszy dla osób zainteresowanych, co z kolei pomogłoby kobietom, 
zwolennikom ruchu i politykom prowadzić wspólne działania w celu zapewnienia kobietom 
najlepszych usług medycznych w zakresie raka piersi, bez względu na miejsce zamieszkania.

Wytyczne zostały stworzone przy pomocy najlepszych Europejskich organizacji na 
rzecz walki z rakiem i stanowią dla koalicji EUROPA DONNA dokument referencyjny  
w zakresie wyznaczania punktów odniesienia i określania najlepszych usług medycznych. 
Ponad 200 profesjonalistów i pacjentów z 23 krajów, popierających akcję, miało udział  
w powstaniu czwartej wersji wytycznych. Powstawanie dokumentu wspierane było przez 
projekt EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and 
Diagnostic Services) w ECN (dawne EBCN, European Breast Cancer Network). Wykorzystano 
również wytyczne krajowe Wielkiej Brytanii i wiedzę fachową ekspertów z Europejskiego 
Towarzystwa Mastologii (EUSOMA) oraz osób wspierających koalicję EUROPA DONNA. 

Rak piersi występuje u kobiet częściej niż inne nowotwory złośliwe. Jedna na dziesięć 
kobiet z krajów Europy zachoruje na raka piersi. Ze względu na starzejące się społeczeństwo, 
choroba ta będzie dotykać coraz więcej kobiet. Rak ten stanowi ponad 26% wszystkich 
przypadków raka, a 17% zgonów na skutek nowotworu złośliwego u kobiet następuje w wyniku 
raka piersi. 

Przesiewowe badania mammograficzne pomagają we wczesnym wykrywaniu raka. 
Tego typu badania umożliwiają wykrycie raka na 3- 4 lata przed odnotowaniem objawów 
przez kobietę, co zwiększa jej szanse na wcześniej wprowadzone i mniej inwazyjne leczenie. 
Badania wykazały, że u kobiet w wieku 50-69 lat, które regularnie poddają się badaniom 
przesiewowym umieralność z powodu raka piersi zmniejszyła się o ok. 35%.

Dla uzyskania IV, aktualnej wersji Wytycznych UE i innych ważnych publikacji, patrz str. 33.

Dlaczego powstał krótki przewodnik  
na temat Wytycznych UE.

➔
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powstał krótki przewodnik  
na temat Wytycznych UE.

Jakość opieki medycznej w zakresie raka piersi, która oferowana jest obecnie 
kobietom, różni się w zależności od kraju i regionu.

Uchwała Parlamentu Europejskiego dotycząca raka piersi, powstała w 2006 roku,  
w poszerzonej UE oraz pierwsza Uchwała z 2003 roku, wzywają do stworzenia warunków 
równego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie raka piersi dla 
każdej kobiety w całej Europie, zgodnie z wytycznymi europejskimi. Celem jest obniżenie 
śmiertelności na skutek raka piersi na terenie całej UE i zmniejszenie rozbieżności  
w zakresie współczynników przeżywalności między poszczególnymi krajami.
 

Parlament Europejski, po dokonaniu oceny, doszedł do wniosku, że najbardziej 
efektywne sposoby zmniejszania rozbieżności w opiece i umieralności to wprowadzanie 
ogólnonarodowych programów przesiewowych badań mammograficznych oraz 
zakładanie specjalistycznych jednostek, zajmujących się chorobami piersi, jak 
również szkolenie i kontrolowanie standardów jakości.

Wydajność przesiewowych badań mammograficznych zależy od dobrego stanu 
sprzętu specjalistycznego, umiejętności osoby obsługującej te urządzenia oraz osoby 
interpretującej wyniki. Efektywne programy przesiewowe zmniejszają również możliwe 
negatywne aspekty badań przesiewowych, takie jak obawa przed badaniem.

Przesiewowe badanie mammograficzne powinno być wykonywane co 2 lata  
u wszystkich kobiet w wieku od 50-69 lat i finansowane ze środków przeznaczonych 
na publiczną służbę zdrowia.

Wytyczne europejskie zawierają dokładnie określone standardy jakości we wszystkich 
aspektach dotyczących badań przesiewowych i diagnostycznych i są podzielone 
na rozdziały, z których każdy poświęcony jest jednej dyscyplinie. Skupiają się na 
mammografii przesiewowej u kobiet bez objawów, ale 
można tam też znaleźć zalecenia dla kobiet z objawami 
raka piersi. 

Przestrzeganie wysokiej jakości standardów 
we wszystkich punktach programów 
przesiewowych poprawi opiekę medyczną 
oferowaną kobietom objętym programami 
i wszystkim kobietom wymagającym opieki 
medycznej z powodu chorób piersi.

Dlaczego Wytyczne UE 

są tak ważne



EpidemiologiaRozdział 1 

n	 Oceny epidemiologiczne potrzebne są w celu ustalenia programów 
mammograficznych badań przesiewowych, aby monitorować różne etapy tego 
programu i aby upewnić się o jego powodzeniu.

n	 Łatwo dostępne, aktualne rejestry, takie jak spisy ludności lub spisy 
statystyczne są niezbędne do identyfikacji kobiet, które mają zostać poddane 
badaniom przesiewowym. Spisy te muszą być uaktualniane.

n	 Kampanie informacyjne powinny być organizowane w celu zachęcania kobiet 
do brania udziału w badaniach przesiewowych.

 
n	 Metody gromadzenia i raportowania informacji na temat przesiewowych badań 

mammograficznych muszą zostać ujednolicone za pomocą terminologii, 
definicji i klasyfikacji zgodnych z wytycznymi UE. 

n	 W celu monitorowania efektów programu badań przesiewowych wymagana 
jest ustawiczna obserwacja kobiet poddawanych tym badaniom. Należy ją 
prowadzić we współpracy z rejestrem nowotworów.

�
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Identyfikacja 
problemu  

i grupy  
docelowej

Identyfikacja 
grup  

docelowych 
przy użyciu  

spisów  
ludności

Ocena działań 
zmierzających 

do zapewnienia 
jakości  

w diagnostyce 
i leczeniu

Zapis danych 
wszystkich kobiet 

poddanych 
badaniom 

przesiewowym, 
będących  

w aktualnych 
rejestrach 

dotyczących raka

Ocena  
wpływu badań 
przesiewowych 

i leczenia na 
zmniejszenie 
umieralności  

z powodu  
raka piersi 

Oceny epidemiologiczne są kluczem do sukcesu  
w przebiegu całego procesu mającego na celu zapewnienie 

jakości przesiewowych badań mammograficznych



Wymogi epidemiologiczne w skutecznym 
programie badań przesiewowych

n	Dostępność do aktualnych danych epidemiologicznych  
na temat populacji poddanej badaniom przesiewowym

n	Aktualne spisy ludności i dane demograficzne

n	Dostępność do wysokiej jakości badań diagnostycznych  
i usług leczniczych w zakresie raka piersi

n	Promocja w celu zwiększenia udziału kobiet

n	Obserwacja kobiet po przebytym leczeniu

n	Współdziałanie programów badań przesiewowych  
i rejestrów nowotworów

�

n	 Dane z rejestrów na temat raka są konieczne w celu oceny powodzenia 
programu redukującego umieralność na raka piersi, jako że właściwy pomiar 
redukcji współczynnika umieralności zajmuje kilka lat. Wczesnym wskaźnikiem 
skuteczności jest liczba guzów w stadium zaawansowanym wykrytych  
u kobiet poddanych badaniom przesiewowym. Liczba ta powinna zmaleć 
szybciej, niż współczynnik umieralności.

n	 Rak wykryty w okresie między rutynowymi badaniami przesiewowymi (rak 
interwałowy), w tym jego rozmiar i stadium zaawansowania, należy odnotowywać 
oddzielnie od nowotworów wykrywanych w trakcie badań przesiewowych.

n	 Powodzenie programu należy oceniać nie tylko na podstawie jego wpływu 
na zdrowie publiczne, ale także na podstawie jego organizacji, wdrażania, 
wykonania i akceptacji, jak również na podstawie liczby kobiet, które zgłosiły się 
na badanie, kobiet zakwalifikowanych do dalszej diagnostyki i kobiet u których 
wykryto zmiany.

Rozdział  1   Epidem
iologia✔
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Wytyczne na temat aspektów fizycznych i technicznych ustalają standardy kontroli 
jakości dla sprzętu do badań mammograficznych i jego właściwego funkcjonowania. 

Rozdział 2a: Mammografia analogowa „screen-film” 

Jest to standardowa technika mammograficzna, w której obrazy przetwarzane są na 
zdjęcia oglądane na podświetlanych negatoskopach. 

n	 Wszystkie urządzenia do wykonywania mammografii, takie jak aparat rtg, 
klisze, urządzenia wywołujące zdjęcia i sprzęt do kontroli jakości, muszą być 
poddawane ścisłej kontroli jakości przed użyciem. Należy również utrzymywać 
optymalne poziomy jakości w trakcie używania tych urządzeń.

n	 Regularne pomiary kontroli jakości mogą być wykonywane przez personel 
obsługujący urządzenia, zaś inne muszą być przeprowadzane przez specjalnie 
wyszkolonych fizyków medycznych. Wszystkie te osoby muszą działać zgodnie  
z pisemnym protokołem, spełniając wymagania zawarte w programie kontroli jakości.

Fizyczne i techniczne  
aspekty mammografiiRozdział 2   

Regularna kon-
trola jakości jest 
przeprowadzana 
w celu zagwa-
rantowania:

n	Metod obrazowania z możliwie najlepszym 
zapleczem diagnostycznym, w celu wykrywania 
nawet najmniejszych guzów i nieprawidłowości

n	Stałej jakości zdjęć, porównywalnej z jakością 
osiąganą w innych centrach prowadzących 
mammograficzne badania przesiewowe

n	Możliwie najniższej dawki napromieniowania, którą 
otrzymują kobiety, ale mieszczącej się w granicach 
skuteczności

Ro
zd

zi
ał

 2
   F

iz
yc

zn
e 

i t
ec

hn
ic

zn
e 

as
pe

kt
y 

m
am

m
og

ra
fii

✔	

	

✔

✔



Rozdział 2b: Mammografia cyfrowa

W tej nowszej technologii obraz jest zachowywany na komputerze, gdzie może zostać 
poddany obróbce, powiększony lub przetworzony na potrzeby dalszej oceny. Obraz 
oglądany jest na monitorze komputera a następnie drukowany.

n	 Ocena kontroli jakości musi być godna z systemem mammografii cyfrowej, 
który różni się od systemów zdjęć analogowych („screen-film”).

n	 Systemy cyfrowe powinny zawierać automatyczny system ekspozycji.

n	 Z powodu mniejszej jasności ekranu monitora obrazy cyfrowe muszą być 
oglądane w warunkach słabszego oświetlenia niż zdjęcia analogowe.

Biorąc pod uwagę małe doświadczenie w zakresie obsługi mammografów cyfrowych, 
najnowsze aktualizacje wytycznych na temat mammografii będą dostępne na stronie 
internetowej EUREF.  

�

Parametry i składniki sytemu, które należy monitorować

n	System kontroli generatora promieni rtg i ekspozycji

n	Kratka Bucky (do kaset) i odbiornik obrazu

n	Przetwarzanie obrazu (w systemie analogowym, „screen-film”)

n	Przetwarzanie obrazu (w systemie cyfrowym)

n	Właściwości systemu (w tym dawka radiacyjna)

n	Monitory i drukarki (w systemach cyfrowych)

n	Warunki obrazowania

www.euref.org

✔
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✔
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✔

✔
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RadiografiaRozdział 3 

n	 Technik radiologii jest odpowiedzialny za wykonywanie zdjęć mammograficznych 
wysokiej jakości, niezbędnych do wykrycia nieprawidłowości w obrębie piersi. Jego 
zadanie polega na wprowadzaniu i wykonywaniu procedur kontroli jakości w zakresie 
monitoringu sprzętu, nadzoru konserwacji i napraw.

n	 Technik radiologii jest najczęściej jedynym pracownikiem służby zdrowia, 
którego kobieta spotyka uczestnicząc w programie badań przesiewowych. Dlatego 
konieczne jest stworzenie przez niego dobrych relacji z kobietą poddaną badaniom, 
w celu zapewnienia zadowolenia z przeprowadzonego badania.

Przed 
rozpoczęciem  
badania technik 
radiologii  
powinien:
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n	Zapytać kobietę o wcześniejsze badania 
mammograficzne i zebrać wywiad na temat 
piersi

n	Wyjaśnić procedurę badania i potrzebę 
dokonywania mammografii z dwóch ujęć,  
co pomaga w wykryciu nieprawidłowości  
i ograniczeniu liczby ponownych wizyt  
w celu oceny piersi

n	Wyjaśnić powód ucisku piersi. Dzięki uciskowi 
można otrzymać lepsze zdjęcia, eliminując 
wszelkie rozmazane obrazy spowodowane 
ruchem. Można również zmniejszyć dawkę 
promieniowania poprzez spłaszczenie tkanki

n	Być na bieżąco ze wszystkimi kwestiami,  
o które może pytać kobieta, takimi jak implanty 
silikonowe lub hormonalna terapia zastępcza

n	Odpowiedzieć na wszystkie pytania kobiety,  
wyjaśnić sposób otrzymywania wyników i czas 
oczekiwania na wyniki badań

✔	

✔	

	

✔	

	

✔	

	

✔
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n	 Technik radiologii biorący udział w programach przesiewowych, w celu 
osiągnięcia odpowiedniej praktyki musi pracować przynajmniej 2 dni  
w tygodniu. Uczestniczenie w badaniach kobiet z objawami ze strony piersi 
powinno obejmować przynajmniej 20 badań mammograficznych na tydzień.

n	 Technik radiologii musi posiadać umiejętności odpowiedniego ułożenia 
piersi do badania mammograficznego. Niewłaściwe ułożenie jest najczęstszym 
problemem w ocenie zdjęć.

n	 Procent kobiet poddanych prawidłowo wykonanemu badaniu  
przesiewowemu powinien przekraczać 97%. Kobiety te powinny być 
zadowolone z przeprowadzonego badania.

n	 Powtórzenie badania nie powinno zdarzać się częściej niż u 3% kobiet. 
Należy to kontrolować.

n	 Technik radiologii powinien przejść  
3-7 dni szkolenia teoretycznego  
w zakresie mammografii i 2 - 6 tygodni  
szkolenia klinicznego.

n	 Technik radiologii powinien uczestniczyć 
w multidyscyplinarnych spotkaniach 
zespołowych. 

Wspólne kryteria oceny jakości zdjęć piersi

Rozdział 3  Radiografia

n	Właściwe ustawienie urządzenia odpowiedzialnego za automatyczną ekspozycję

n	Właściwe uciśnięcie piersi

n	Brak fałdów skórnych i elementów uniemożliwiających właściwe obrazowanie, 
takich jak ramię i ruch, kurz na ekranie

n	Odpowiednia identyfikacja

n	Odpowiednia ekspozycja

n	Odpowiednia technika opracowania filmu

n	Symetryczność obrazów

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔
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Radiologia Rozdział 4 

n	 Lekarz radiolog bierze główną odpowiedzialność za jakość zdjęć mammogra-
ficznych i interpretację diagnostyczną. Główny radiolog w programie badań 
przesiewowych powinien zachowywać się jak „kliniczny” dyrektor programu.

n	 Dwaj różni radiolodzy powinni interpretować mammogramy niezależnie, jako 
że zwiększa to prawdopodobieństwo właściwego rozpoznania o 5 – 15%.

 Podwójna interpretacja danych jest zalecana w scentralizowanych programach 
badań przesiewowych i jest obowiązkowa w zdecentralizowanych programach, 
gdzie rozpoznanie przez drugą osobę powinno zostać dokonane na poziomie 
scentralizowanym, przez doświadczonego radiologa rozpoznającego przynajmniej 
5000 zdjęć na rok.

n	 Radiolog musi odmówić przyjęcia nieprawidłowych mammogramów i zażądać 
ponownego wykonania zdjęcia. Wszystkie powtórne zdjęcia powinny być rejestrowane. 

n	 Radiolog powinien dokonywać oceny na podstawie nieprawidłowości 
zauważonych na ekranie podczas powtórnej wizyty kobiety. Proces ten powinien 
obejmować potrójną ocenę obejmującą: badanie kliniczne, dodatkowe 
obrazowanie i biopsję cytologiczną lub badanie histopatologiczne. 

10

n	Specjalizacja z dziedziny radiologii 

n	Specjalistyczne szkolenie w zakresie 
mammografii objawowej i przesiewowej

n	Udział w ustawicznych programach szkoleń 
medycznych i zewnętrznych projektach oceny jakości

n	Minimum 5000 badań mammograficznych 
zinterpretowanych na rok w zakresie 
scentralizowanych programów badań 
przesiewowych

Wymagania  
co do  
umiejętności 
radiologa:
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✔

✔	

 

✔	

✔
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n	 W przypadku nieprawidłowości zaobserwowanych na ekranie a niewyczuwalnych 
palpacyjnie, radiolog jest odpowiedzialny za wprowadzenie procedury 
lokalizacji przed chirurgicznym usunięciem tkanki w celach diagnostycznych lub 
leczniczych. Zmiany muszą być prawidłowo usunięte za pierwszym razem w 
ponad 90% przypadków.

n	 Radiolog musi oceniać i zgłaszać przypadki raka wykrytego w okresie 
między badaniami przesiewowymi w celach edukacyjnych.

n	 Radiolog musi ściśle współpracować z innymi specjalistami, tworzącymi zespół 
multidyscyplinarny.

Praktyczne 
wymagania 
radiologiczne 
w zakresie 
programu badań 
przesiewowych:

Rozdział 4  Radiologia 

n	Podwójna interpretacja mammogramów  
w programach zdecentralizowanych

n	Udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych

n	Ocena nieprawidłowości wykrytych na drodze 
badań przesiewowych

n	Raportowanie przypadków raka powstałego  
w okresie między badaniami przesiewowymi

✔	

✔

✔	

✔
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Aspekty 
multidyscyplinarnościRozdział 5 

Nowoczesna diagnostyka w zakresie raka 
piersi wymaga zaangażowania zespołu 
multidyscyplinarnego składającego się z wyszkolonych, 
doświadczonych profesjonalistów, używających 

specjalistycznego sprzętu i technik diagnostycznych.
n	 Najważniejszy personel składający się ze specjalistów rozpoznających raka piersi to: 

chirurg lub klinicysta, radiolog, technik radiologii, patolog, pielęgniarka wyspecjalizowana 
w dziedzinie raka piersi i fizyk. Klinicysta, który jest lekarzem ogólnym lub chirurgiem, bądź 
radiolog ponoszą główną odpowiedzialność w przypadkach objawowych.

n	 Wszystkie kobiety z objawami raka piersi powinny zostać skierowane do 
jednostki specjalistycznej. Wymagania w stosunku do takiej jednostki zostały 
opisane w rozdziale 9 Wytycznych.

n	 Przypadek każdej kobiety, sposoby leczenia i oczekiwane rezultaty powinny 
zostać omówione na spotkaniu multidyscyplinarnym przed i po operacji.

n	 Rozdział 5 wymienia wymagania stawiane jednostkom przeprowadzającym 
diagnostyczne badania obrazujące, obejmujące jedynie mammografię i usg. Rozdział 
ten wymienia również wymagania stawiane jednostkom przeprowadzającym 
diagnostyczne badania oceniające, obejmujące dodatkowe testy u kobiet  
z podejrzanymi zmianami stwierdzonymi w obrazowaniu lub z objawami.
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Wymagania stawiane jednostkom przeprowadzającym diagnostykę piersi 
badania obrazow*
n	Wykonywanie przynajmniej 1000 mammogramów na rok
n	Posiadanie specjalistycznego wyposażenia do wykonywania mammografii 

i usg oraz do prawidłowego odczytywania zdjęć
n	Przestrzeganie wymagań fizyczno-technicznych zawartych w rozdziale 2 Wytycznych
n	Wyspecjalizowana osoba wykonująca mammografię musi mieć ukończone 

przynajmniej 40 godzin specjalistycznego szkolenia radiologicznego  
w zakresie mammografii i musi brać regularny udział w projektach oceny 
jakości i kursach z zakresu kształcenia ustawicznego

n	Zatrudnianie przeszkolonego radiologa, który przeszedł przynajmniej  
60 godzin kształcenia specjalistycznego i dokonuje interpretacji 
przynajmniej 500 mammogramów na rok

n	Posiadanie jasnych procedur kierowania kobiet wymagających dalszych 
badań do specjalistycznych jednostek diagnostycznych lub leczniczych

n	Rejestrowanie efektów leczenia i liczby kobiet skierowanych do dalszej diagnostyki
n	Dostarczanie informacji na temat wyników pogłębionych badań 

diagnostycznych do jednostek radiologicznych

✔

✔

✔

✔	
	

✔

✔

✔

✔
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Wymagania stawiane jednostkom przeprowadzającym 
diagnostyczne badania oceniające*

n	Wykonywanie przynajmniej 2000 mammogramów na rok
n	Możliwość wykonania badań rtg, badania fizykalnego, usg, biopsji 

komórkowej cienkoigłowej i gruboigłowej
n	Zatrudnianie wyszkolonego radiologa, który interpretuje przynajmniej 

1000 mammogramów na rok
n	Współpraca z patologami
n	Branie udziału w regularnych multidyscyplinarnych spotkaniach 

międzyzespołowych w celu omawiania przypadków
n	Monitorowanie danych i wyników
n	Formalne rejestrowanie ocen i wyników

*Jak przewiduje również rozdział 11 Protokołu certyfikacyjnego dla badań przesiewowych i diagnostycznych 
w zakresie raka piersi

Rozdział 5  A
spekty m

ultidyscyplinarności

n	 Należy unikać wszelkich opóźnień w procesie diagnostycznym, jako że mogą 
one prowadzić do stanu niepokoju u pacjenta.

n	 Przynajmniej 90% kobiet z objawami raka piersi należy zaproponować wizytę  
w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia.

n	 Pełna ocena powinna zostać dokonana w ciągu maksymalnie trzech wizyt  
u 95% kobiet.

n	 Kobietom należy osobiście przekazywać wiadomości o możliwym wystąpieniu 
raka piersi w obecności pielęgniarki wyspecjalizowanej w dziedzinie raka 
piersi, nie zaś za pośrednictwem poczty lub telefonicznie.

Cel

Czas od mammografii do wyniku  < 5 dni roboczych

Czas od wyniku badań obrazowych do oceny < 5 dni roboczych

Czas od oceny do wydania wyników < 5 dni roboczych

Czas od decyzji o operacji do momentu operacji
 < 15 dni roboczych

(idealnie <10)

Czas (w dniach roboczych) między poszczególnymi 
etapami oceny i rozpoznania

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



n	 Patolog analizuje tkankę piersi uzyskaną podczas zabiegów chirurgicznych 
bądź niechirurgicznych i na podstawie tych materiałów dokonuje rozpoznania.

n	 Analiza patologiczna powinna być częścią potrójnej oceny (badanie objawów 
klinicznych, obrazowanie i biopsje komórek bądź tkanek) będącej podstawą do 
omówienia rozpoznania na multidyscyplinarnych spotkaniach ustalających terapię.

n	 Właściwe rozpoznanie na bazie materiału histologicznego i otrzymanie 
informacji na temat komórek nowotworowych są niezbędne do zapewnienia 
kobiecie właściwego leczenia, określenia rokowań i monitorowania oraz oceny 
programu badań przesiewowych.

 
Rozdział 6a: Techniki nieoperacyjne

n	 Programy badań przesiewowych powinny oferować wysokiej jakości 
nieoperacyjne procedury diagnostyczne umożliwiające szybkie skierowanie 
na leczenie. Takie procedury umożliwią również ostateczne rozpoznanie 
zmian łagodnych, co pozwala na uniknięcie zabiegu chirurgicznego. Programy 
przesiewowe można oceniać według jakości nieoperacyjnych usług medycznych. 

n	 Istnieją trzy metody nieoperacyjne pobierania próbek zmienionych tkanek. 
Każda ma własne, specjalistyczne wskazania: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa 
(BAC), biopsja gruboigłowa (BR) i biopsja próżniowa rdzeniowa (BPR).

1�

PatologiaRozdział 6

Biopsja  
nieoperacyjna

Badanie 
patologiczne

Chirurgiczne 
usunięcie 

tkanek w celu 
diagnostycznym 
lub leczniczym

Badanie 
patologiczne

Wyniki omówione 
na spotkaniu 

multidyscyplinarnym
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n	 Jedynie doświadczeni profesjonaliści mogą pobierać lub nadzorować 
pobieranie materiału biopsyjnego i na podstawie badania cytologicznego/
histologicznego ustalić rozpoznanie.

n	 Patolodzy powinni rejestrować wszystkie dane przy pomocy standardowego 
formularza, opisującego m.in. rozpoznanie radiologiczne lub nieprawidłowości, 
technikę lokalizacji, typ bioptatu, obecność lub brak zwapnień. Ich rozpoznanie 
powinno następnie zostać zaklasyfikowane do jednej z pięciu kategorii, od B1 
(prawidłowa tkanka) do B5 (nowotwór złośliwy).

Rozdział 6b: Biopsja otwarta i materiał resekcyjny

n	 Chirurgiczne usunięcie tkanek do badań patologicznych może być wykonane dla 
celów diagnostycznych lub leczniczych, chociaż definitywne, nieoperacyjne rozpoznanie 
łagodnych zmian zazwyczaj wiąże się z ominięciem zabiegu operacyjnego.

n	 Patolodzy muszą znać stosowane techniki chirurgiczne i użyć właściwej przy 
wyborze techniki histopatologicznej, mającej na celu analizę pobranej tkanki. 
Patolog powinien być na bieżąco ze wszystkimi odstępstwami od protokołu  
z zabiegu chirurgicznego w formularzu pytań.

n	 W związku z coraz częstszą tendencją sporządzania mrożonych próbek do badań 
patologicznych, należy podjąć specjalne środki ostrożności aby cała utrwalona 
próbka materiału została natychmiast przesłana do laboratorium 
patologicznego, gdzie patolog wybarwi całą jej powierzchnię w celu ustalenia 
linii wycięcia. 

n	 Patolodzy powinni zbadać wszystkie węzły chłonne, które otrzymują  
i odnotować w raporcie liczbę wszystkich węzłów i liczbę węzłów z przerzutami. 
Patolog i chirurg powinni uzgodnić protokoły dla badania i obróbki próbek 
węzła wartowniczego.

n	 Patolodzy powinni odnotować wszystkie wyniki w standardowym raporcie 
z badania histopatologicznego oraz powinni zawrzeć dane dotyczące 
rokowania, obejmujące rozmiar guza, stadium choroby, stopień złośliwości 
histopatologicznej, typ nowotworu, naciekanie naczyń krwionośnych, 
margines zmian nowotworowych, stan receptorów. 

1�
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Chirurgia  Rozdział 7 

n	 Jako członek zespołu wielodyscyplinarnego chirurg odgrywa rolę zarówno  
w rozpoznawaniu jak i leczeniu raka piersi. Chirurdzy muszą być specjalnie 
wyszkoleni w zakresie chirurgii piersi i muszą brać udział w kursach 
komunikacji i doradztwa. Zawsze powinni zbadać kobietę przed operacją.

n	 Większość kobiet (ponad 70%) nie powinna mieć zabiegu chirurgicznego w celu 
ustalenia rozpoznania; użycie niechirurgicznych technik diagnostycznych 
powinno pomóc ograniczyć liczbę operacji przeprowadzanych u kobiet, które  
w rzeczywistości nie mają raka. 

n	 W przypadku zmian niewyczuwalnych palpacyjnie takich jak mikrozwapnienia, badanie 
radiologiczne próbek powinno być wykonane podczas zabiegu chirurgicznego, aby 
uzyskać pewność, że cała zmiana została usunięta. Chirurdzy powinni dopilnować, aby 
pacjentki zostały poinformowane, że chirurgia oszczędzająca pierś, w przypadku której 
usuwa się jedynie obszar komórek nowotworowych, jest wykonywana w przypadku 
małych, obserwowanych na monitorze nowotworów złośliwych. Chirurgia ta powinna 
być wykonywana w 70-80% przypadków. 

n	 Chirurdzy powinni proponować mastektomię kobietom, które wolą ten rodzaj 
zabiegu i tym, które nie kwalifikują się do chirurgii oszczędzającej, ze względu 
na rozmiar guza (> 4 cm) lub np. wysokie ryzyko nawrotów. Powinni proponować 
kobietom możliwość rekonstrukcji piersi w trakcie lub po operacji.

n	 Kobiety z większymi guzami powinny mieć zaproponowaną chemioterapię przed 
operacją (leczenie neoadjuwantowe) w celu próby zmniejszenia rozmiaru guza 
przed zabiegiem.

n	 Chirurdzy powinni zostawić margines zdrowej tkanki wokół guza, co 
powinno zostać udokumentowane przez patologów.

n	 Wszyscy chirurdzy wykonujący zabieg biopsji węzła wartowniczego w celu 
identyfikacji obecności zmian w pachowych węzłach chłonnych, powinni zostać 
specjalnie przeszkoleni w zakresie wykonywania zabiegu i poddawani ocenie.

n	 Wszystkie kobiety, które leczone są z powodu raka piersi powinny przejść 
kontrolę przynajmniej raz do roku, w celu oceny wyników i nawrotów.

1�
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n	Chirurdzy powinni w pełni uczestniczyć w ocenie rozpoznanych obrazowo 
nowotworów. Okres pomiędzy wizytą, podczas której pacjentka dowiaduje 
się o diagnozie raka piersi a zakwalifikowaniem na zabieg, nie powinien być 
dłuższy niż jeden tydzień

n	W przypadkach z wyraźnie określoną zmianą złośliwą, 90% kobiet 
powinno przejść jedynie jeden zabieg usunięcia guza. Chirurg powinien 
zadbać, aby kobieta zaznajomiła się ze wszystkimi opcjami leczenia

n	90% kobiet nie powinno czekać na operację dłużej niż 2 tygodnie

n	Każde centrum prowadzące badania przesiewowe musi wytypować chirurga 
odpowiedzialnego za rejestrację danych z kontroli w zakresie badań 
przesiewowych, przebiegu leczenia i wyników leczenia, w celu sporządzenia 
raportów w tych kwestiach i przedstawienia rocznych wyników

Rozdział 7a: Zabieg chirurgiczny zmian wykrytych za pomocą  
  mammografii

n	Każda kobieta z inwazyjną postacią raka, u której możliwe jest leczenie 
oszczędzające, powinna uzyskać informacje o tej formie leczenia

n	Kobiety mające zostać poddane zabiegowi oszczędzającemu lub mastektomii 
powinny przejść konsultację z onkologiem przeprowadzającym radioterapię, 
jako że radioterapia zapobiega miejscowej wznowie raka

n	Chirurg lub chirurg dokonujący rekonstrukcji piersi powinien poinformować 
kobiety poddane mastektomii o możliwościach rekonstrukcji piersi

n	U ponad 80% pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi należy 
wprowadzić terapię skojarzoną obejmującą chemioterapię w początkowej 
fazie leczenia, leczenie chirurgiczne i radioterapię

n	Wprowadzenie radioterapii uzupełniającej powinno zostać 
przedyskutowane ze wszystkimi kobietami, u których dokonano usunięcia 
raka przewodowego

Rozdział 7b: Leczenie lokoregionalnego, inwazyjnego raka piersi

1�

Rozdział 7   Chirurgia  

✔	

	

✔	

✔

✔

✔	

✔	

✔

✔	

	

✔



n	 Wszystkie etapy wykrywania i terapii raka piersi – od badań przesiewowych 
do oceny, rozpoznania i leczenia – powinny być monitorowane.

n	 Wielodyscyplinarne jednostki zajmujące się leczeniem piersi powinny być 
odpowiedzialne za przeprowadzanie audytu wewnętrznego i zewnętrznego 
oferowanych przez siebie usług medycznych.

n	 Wszystkie jednostki przeprowadzające badania przesiewowe lub dokonujące 
rozpoznania powinny mieć pracownika odpowiedzialnego za koordynację  
w zakresie zbierania danych i ich protokołowania. 

n	 Ogólnie uznane klasyfikacje i systemy kodowania powinny być stosowane  
w celu ułatwienia porównań.

n	 Wszystkie dane w protokołach powinny być zawarte na standardowych 
formularzach stosowanych w codziennej praktyce.

n	 Protokołowanie danych powinno opierać się na kryteriach zapewniających 
jakość, aby zaoszczędzić podwójnej pracy. Wszystkie pomiary jakości powinny być 
odtwarzalne i jasno określone, a koszty monitorowania powinny być przystępne.

n	 Wyniki w zakresie gromadzenia danych i monitoringu powinny być dostępne 
dla pacjentów i organizacji wspierających.

n	 Można używać skomputeryzowanych systemów kontroli, które obliczają większość 
wskaźników jakości. Baza danych SEED European Screening Evaluation Database 
(Europejska Baza Danych Oceny Skryningu) i system QT Quality Treatment (Jakość 
Leczenia) używane są w procesie monitoringu w programach przesiewowych.

Gromadzenie  
i monitorowanie danychRozdział 8 
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n	Ujednolicenie w zakresie protokołowania 
danych i terminologii

n	Spójne metody obliczeń stosowane do pomiaru 
wyników

n	Łatwe sporządzanie raportów na temat 
standardów w jednostkach prowadzących 
badania przesiewowe lub leczących raka piersi 

Zalety systemów 
kontroli:

n	Konieczność okresowej aktualizacji danych 
po zdefiniowaniu celów w zakresie jakości, 
znaczenia protokołów i klasyfikacji klinicznych

n	Konieczność powiązania systemów kontroli  
z profesjonalnymi i naukowymi organizacjami  
w celu akceptacji systemu

n	Łatwość użycia systemu 

Wymagania dla 
kontroli systemów 
jakości:

Rozdział 8  G
rom

adzenie i m
onitorow

anie danych

✔

✔	

✔

✔	

✔	

✔



Kobiety muszą mieć zapewnioną wysokiej jakości 
opiekę na wszystkich etapach choroby, (od stadium 
początkowego do fazy najbardziej zaawansowanego 
nowotworu), świadczoną przez Specjalistyczne Ośrodki 
Leczenia Piersi (Breast Unit), w których opieka i 

kontrola przeprowadzane są przez ten sam podstawowy zespół specjalistów.

Wytyczne dla Specjalistycznych 
Ośrodków Leczenia Piersi 
(Breast Unit)

Rozdział 9 

Każda jednostka musi mieć podstawowy zespół wielodyscyplinarny
n  Jednostka musi posiadać dyrektora klinicznego w zakresie usług medycznych 

w raku piersi. 

n  Wszyscy członkowie zespołu wielodyscyplinarnego 
muszą przejść specjalistyczne szkolenia  
w zakresie raka piersi, które obejmują 
odbycie 1 roku stażu w jednostce 
uznanej za odpowiednią do 
przeprowadzenia szkolenia.

n  Wszyscy członkowie zespołu 
multidyscyplinarnego muszą 
brać udział w spotkaniach 
multidyscyplinarnych odbywających 
się minimum jeden raz w tygodniu, 
w celu omówienia rozpoznania, 
wyników badań patologicznych po 
operacji i oceny opcji leczenia.
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Rozdział 9.5.2 Podstawowy zespół jednostki 
zajmującej się leczeniem raka piersi.

Dyrektor kliniczny świadczeń 
medycznych w zakresie raka piersi

Chirurdzy 
wykonujący  

zabiegi na piersi

Radiolodzy 
diagnozujący 

piersi

Patolodzy 
analizujący preparaty 

histologiczne 
pochodzące z piersi

Onkolodzy 
zajmujący się 
rakiem piersi

Technicy radiologii 
wykonujący badania 

mammograficzne

Osoby  
zarządzające 

danymi

Personel 
wspierający 
pacjentów

Minimalne wymogi zapewniające wiedzę fachową personelu 
jednostki specjalistycznej

n	 Jedna jednostka specjalistyczna musi obejmować populację nie większą niż  
250 000 - 300 000 osób

n	 Jednostka musi być wystarczająco duża, aby mieć min. 150 nowo diagnozowanych 
przypadków raka piersi na rok

n	 Chirurdzy w jednostkach zajmujących się leczeniem piersi muszą wykonywać 
50 operacji nowo rozpoznanych przypadków raka piersi na rok i uczestniczyć 
przynajmniej w jednym procesie rozpoznania klinicznego na tydzień

n	 Radiolodzy muszą interpretować przynajmniej 1000 mammogramów rocznie lub 
5000 w przypadku radiologów interpretujących badania przesiewowe. W każdej 
jednostce musi być przynajmniej dwóch wykwalifikowanych radiologów

✔

✔

✔

✔ 



Aparatura i świadczenie usług medycznych 

n	 Jednostka musi być wyposażona w urządzenia do obrazowania piersi. To 
podstawowy warunek zapewnienia pełnego i właściwego rozpoznania.

n	 Radioterapia i chemioterapia mogą być przeprowadzane w jednostce zajmującej 
się leczeniem raka piersi lub w oddzielnej przychodni bądź szpitalu. Jednakże 
leczenie, które otrzymuje kobieta musi być nadzorowane przez Specjalistyczny 
Ośrodek Leczenia Piersi (Breast Unit), a wszystkie decyzje dotyczące leczenia muszą 
być podejmowane przez jej zespół multidyscyplinarny.

n	 Konsultacje specjalistyczne. Każdy Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Piersi 
(Breast Unit) powinien organizować raz na dwa tygodnie konsultacje na których 
pacjentów badać będzie onkolog kliniczny i chirurg.

n	 Jednostka specjalistyczna obejmująca duży, słabo zaludniony obszar powinna 
prowadzić poradnie w mniejszych szpitalach. Programy zakładające istnienie 
poradni poza jednostką specjalistyczną są lepsze od idei małych jednostek, jako 
że zapewniają każdej kobiecie fachową opiekę. Konsultacje w tych poradniach 
powinny się odbywać przynajmniej raz w miesiącu.

Usługi specjalne

n	 Kobiety powinny otrzymywać praktyczne porady, wsparcie i doradztwo ze 
strony pielęgniarek wyspecjalizowanych w zakresie raka piersi lub członków 
zespołu, który przeszedł profesjonalne szkolenie psychologiczne. Wszystkie jednostki 
powinny mieć przynajmniej 2 pracowników pełniących te funkcje.

n Inni specjaliści, którzy nie należą do obowiązkowego personelu podstawowego, 
powinni oferować usługi związane z działalnością jednostki: psychiatra w celu 
zapewnienia dodatkowego wsparcia psychologicznego, chirurg plastyczny  
w zakresie rekonstrukcji piersi, fizjoterapeuta leczący obrzęki limfatyczne, 
genetyk kliniczny oceniający ryzyko, opieka paliatywna oraz usługi 
związane z doborem protez piersi i peruk. 

Kontrola jakości

n	 Jednostki muszą dokumentować dane z zakresu rozpoznania, 
patologii, leczenia podstawowego i przebiegu 
klinicznego. Dane te muszą być dostępne do kontroli.

n	 Dane dotyczące wyników i monitorowania 
muszą być sporządzane co roku i porównywane  
z określonymi celami jakości oraz wynikami.

21
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n  Cały personel medyczny biorący udział w programie badań przesiewowych 
raka piersi, musi przejść specjalistyczne szkolenie w zakresie teoretycznych  
i klinicznych aspektów badań przesiewowych takich jak epidemiologia, idea 
badań przesiewowych, terminologia badań przesiewowych, ocena wykonanych 
i aktualnie wykonywanych badań przesiewowych.

n  Przed wzięciem udziału w jakimkolwiek programie personel powinien zostać 
wyszkolony w odpowiednim centrum szkoleniowym. 

n  Usługi medyczne świadczone przez zespoły wielodyscyplinarne są najbardziej 
skuteczne, dlatego też specjaliści powinni podejmować szkolenia zarówno  
w warunkach jedno, jak i wielodyscyplinarnych, gdzie mogą się również uczyć 
znaczenia komunikacji ze współpracownikami z innych dyscyplin naukowych.

n  Jako że technologia, procedury i protokoły zmieniają się, specjaliści powinni 
ustawicznie szkolić się i ponawiać kursy oraz zdobywać certyfikaty.

n  Personel biorący udział w kursach szkoleniowych powinien otrzymywać 
świadectwo uczestnictwa, wydane na podstawie umiejętności i wyników.

n  Jednostki i przychodnie zajmujące się leczeniem piersi powinny prowadzić 
rejestrację działań szkoleniowych w celach kontroli (wskaźnik jakości).

SzkoleniaRozdział 10 
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10.3  Epidemiolodzy
10.4  Fizycy
10.5  Technicy RTG wykonujący   

 mammografię
10.6  Radiolodzy zajmujący się  

 diagnostyką i obrazowaniem piersi
10.7  Patolodzy piersi
10.8  Chirurdzy piersi
10.9  Pielęgniarki wyspecjalizowane  

 w raku piersi
10.10 Lekarze onkolodzy/radioterapeuci

Personel jednostki 
specjalistycznej 
podlegający szkoleniom:

23

Niektóre istotne tematy w zakresie szkoleń teoretycznych:

n	 Idea badań przesiewowych
n	Terminologia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania 

raka piersi
n	Tworzenie programu badań przesiewowych w kierunku raka piersi
n	Obrazowanie piersi: mammografia, USG, RM, techniki lokalizacji
n	Korelacja radiologiczno-patologiczna zmian łagodnych i złośliwych
n	Klasyfikacja i leczenie form inwazyjnych raka piersi
n	Klasyfikacja i leczenie formy łagodnej raka piersi 
n	Rekonstrukcja piersi
n	Radioterapia w raku piersi 
n	Chemioterapia i terapia hormonalna w ramach przedoperacyjnego  

i uzupełniającego leczenia raka piersi
n	Ocena psychologiczna, komunikacja i doradztwo
n	Uwarunkowany genetycznie rak piersi i poradnictwo genetyczne
n	Epidemiologia i zasady badań przesiewowych w kierunku raka piersi
n	Spotkanie wielodyscyplinarne na temat przed - i pooperacyjnego leczenia 

wybranych przypadków raka piersi
n	Zasady i praktyka w zakresie procedur kontroli
n	Badania kliniczne i statystyki

Rozdział 10   Szkolenia

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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✔
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✔
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n  Protokół certyfikacyjny w zakresie wytycznych UE ustala minimalne wymagania 
dla uzyskania certyfikatu przez jednostki prowadzące badania diagnostyczne  
i przesiewowe. Temat ten ma być szerzej opisany w następnym wydaniu wytycznych 
UE i ma zostać stworzony organ wydający certyfikaty, zatwierdzony przez Komisję.

n  Certyfikat jest dokumentem oznaczającym, że standardy zawarte w wytycznych 
UE w zakresie badań przesiewowych i diagnostyki raka piersi zostały osiągnięte. 
Certyfikat może zostać cofnięty, jeżeli standardy nie są utrzymane.

n  Certyfikat będzie dobrowolny, dopóki UE lub inne władze nie uczynią go 
obowiązkowym.

n  Ponowne uzyskanie certyfikatu w celu zapewnienia utrzrymania jakości usług 
powinno mieć miejsce co 5 lat.

n  Certyfikat może być przyznany na podstawie wizyt ekspertów na terenie 
jednostki specjalistycznej: wizyta doradcza w pierwszym roku programu 
badań przesiewowych w celu oceny zgodności programu z wytycznymi UE; 
wizyta w drugiej turze programu badań przesiewowych przed przyznaniem 
certyfikatu w celu poinformowania o brakach, które mogłyby uniemożliwić 
przyznanie certyfikatu oraz w celu zaoferowania właściwej porady i wsparcia, 
ułatwiającego spełnienie wymaganych warunków.

n  Ponieważ usługi w zakresie obrazowania diagnostycznego i badań 
przesiewowych piersi różnią się pod względem organizacyjnym  
i epidemiologicznym, co wiąże się z innymi wymaganiami i aparaturą, certyfikaty 
zostały podzielone na dwie kategorie: Certyfikaty w zakresie obrazowania 
diagnostycznego piersi, dla jednostek diagnostycznych i Certyfikaty  
w zakresie badań przesiewowych piersi, dla jednostek zajmujących się 
badaniami populacyjnymi.

 

Protokół certyfikacyjny 
dla badań przesiewowych 
i diagnostycznych

Rozdział 11 
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n  Ponieważ badania przesiewowe polegają na zapraszaniu do wykonania 
mammografii pozornie zdrowych kobiet, aby zgoda na uczestnictwo w tych 
badaniach była świadoma, kobiety te muszą znać plusy i minusy uczestniczenia 
w badaniach przesiewowych. 

n  W celu pozbycia się wszelkich obaw, które u kobiet pojawiają się przed,  
w trakcie i po badaniu, wszelkie aspekty badań przesiewowych, ich zalety  
i niedoskonałości muszą być przedstawiane jasno i w sposób bezstronny. 

n  Dostarczone informacje muszą być szczere, prawidłowe, oparte na faktach, 
dostępne, obiektywne, pełne poszanowania dla kobiety i dopasowane do 
indywidualnych potrzeb każdej kobiety.

n  Wszyscy przedstawiciele służby zdrowia biorący udział w badaniach 
przesiewowych muszą być uwrażliwieni na czynniki kulturowe, językowe, 
religijne, edukacyjne i socjoekonomiczne.

n  List z zaproszeniem i ulotka powinny zawierać informacje na temat celu badań 
przesiewowych, populacji objętej badaniami, częstotliwości badań, zalet i wad, 
kwestii finansowych, ustalania i zmiany wizyty oraz otrzymania i interpretacji 
wyników, możliwości i charakterze przyszłych badań i sposobie uzyskania 
dalszych informacji na temat badań przesiewowych w kierunku raka piersi.

Przekaz informacji 
na temat badań 
przesiewowych piersi

Rozdział 12 
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Rozdział 12  Przekaz inform
acji na tem

at badań 
przesiew

ow
ych piersi

Potencjalne wskaźniki jakości w zakresie komunikacji  
w programie badań przesiewowych:

Tak  Nie

Informacja telefoniczna dla kobiet zaproszonych na badanie n n

Informacja na temat badań przesiewowych dostępna  
w różnych postaciach

n n

Informacja pisemna wypróbowana na populacji docelowej  
w celu sprawdzenia przystępności i czytelności

n n

Materiały informacyjne dla różnych grup etnicznych lub grup  
o różnych potrzebach socjalnych

n n

Organizacje spoza sektora medycznego zaangażowane  
w rozpowszechnianiu informacji 

n n

Wprowadzone protokoły na temat doradztwa n 

Informacja bezpośrednia otrzymana w momencie zapytania n n

Kursy z zakresu komunikacji zorganizowane dla osób 
przeprowadzających badania przesiewowe

n n

Kobiety biorące udział w opracowywaniu i ocenie materiałów n n

Kwestionariusze na temat poziomu zadowolenia wydane 
grupie docelowej

n n

Dostępna strona internetowa n n

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Aneks wytycznych zawiera trzy dokumenty UE na temat badań przesiewowych, 
przedrukowane w całości: Zalecenie Rady z 2 grudnia 2003r. w sprawie wczesnego 
wykrywania nowotworów; Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat raka piersi w UE; 
Zalecenie Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich na temat badań przesiewowych, 
jako narzędzia medycyny prewencyjnej. Są to kluczowe dokumenty wspierające jakość 
badań przesiewowych i programów walczących z rakiem piersi w całej UE.

Zalecenie Rady Europy w sprawie wczesnego wykrywania nowotworów
Dokument ten zawiera wskazania dla Państw Członkowskich w zakresie 
wdrażania programów populacyjnych badań przesiewowych z kontrolą jakości na 
wszystkich poziomach. Dokument wzywa do postępowania zgodnie z wytycznymi 
europejskimi. Każdy, kto bierze udział w badaniu przesiewowym, musi zostać w pełni 
poinformowany o korzyściach i ryzyku. Cały szereg procedur diagnostycznych, metod 
leczenia, wsparcia psychologicznego i opieki pooperacyjnej musi być dostępny dla tych 
osób, którym w badaniu przesiewowym wykryto raka piersi (tzw. wynik pozytywny 
badania). Wymaga to również odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych w celu 
zapewnienia odpowiedniej organizacji i kontroli jakości tych procedur.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat raka piersi 
Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat raka piersi z czerwca 2003 wzywa 
do zapewnienia każdej kobiecie w UE, bez względu na miejsce zamieszkania, 
status społeczny, zawód lub wykształcenie, dostępu do wysokiej jakości badań 
przesiewowych, leczenia i opieki pooperacyjnej w raku piersi. Dokument 
wzywa Komisję do tego, aby uznała walkę z rakiem piersi za priorytet zdrowotny, 
poprzez wprowadzenie efektywnych i najwyższej jakości metod prowadzenia 
badań przesiewowych, diagnostycznych, leczenia i opieki po leczeniu. Dokument 
skierowany jest również do krajów członkowskich, aby do roku 2008 stworzyły 
warunki konieczne do zmniejszenia umieralności na raka piersi o 25% w UE  
i zmniejszenia rozbieżności między krajami członkowskimi (UE-15) odnośnie 
5-letniej przeżywalności. Dokument wskazuje również na potrzebę tworzenia 
wydajnie działających jednostek zajmujących się chorobami piersi.

Uwaga: Parlament Europejski przyjął drugą rezolucję w październiku 2006, (Rezolucja 
Parlamentu Europejskiego w sprawie raka piersi w poszerzonej UE), aby jeszcze raz 
podkreślić żądania stawiane w pierwszej rezolucji obejmującej wszystkie kraje poszerzonej 
UE. Wzywa ona Państwa Członkowskie do zapewnienia funkcjonowania jednostek 
zajmujących się chorobami piersi, działających zgodnie z wytycznymi UE, do roku 2016.
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Zalecenia Komitetu Ministrów
Komitet Ministrów przedstawił zalecenia odnośnie programów badań przesiewowych 
i wypunktował ich pozytywne i negatywne strony. Zwrócił uwagę na kwestie 
prawne i etyczne takie jak świadoma zgoda pacjenta na uczestniczenie w badaniu 
przesiewowym, ochrona danych osobowych i prywatności. Szczególnie podkreślano 
potrzebę zapewniania ciągłej jakości w trakcie i po wprowadzeniu programu badań 
przesiewowych oraz potrzebę współdziałania programów badań przesiewowych  
i leczenia.

Pozostałe informacje na temat dokumentów UE, wspierania programu raka piersi  
można znaleźć:

n	 EUROPA DONNA, Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi 

n	 Europejska Parlamentarna Grupa Raka Piersi 

n	 Komisja Europejska  

www.epgbc.org

www.europadonna.org
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Akredytacja: proces, w którym organ wydający zezwolenie formalnie uprawnia inny 
organ do wykonywania pewnych zadań.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC): procedura pobrania komórek lub płynu 
z tkanki przy pomocy igły i pustej strzykawki. Pobrane komórki i płyn są następnie 
analizowane mikroskopowo. 

Biopsja rdzeniowa: pobranie próbki tkanki o cylindrycznym kształcie lub kawałka 
guza, przy pomocy grubej igły. Tkanka jest następnie badana pod mikroskopem.

Certyfikacja: proces, w którym upoważniony organ wydaje pisemne zaświadczenie, 
że produkt, proces lub usługa jest zgodna z danymi wymogami.

Cytologiczna biopsja: pobranie i mikroskopowe badanie pobranych komórek. 

Cytoredukcyjna chirurgia: chirurgiczne usunięcie części guza, który nie może być 
całkowicie usunięty. Zabieg ma na celu zwiększenie działania chemo-i radioterapii.

Epidemiologia: badanie zapadalności i rozprzestrzeniania się choroby oraz ocena 
czynników zdrowotnych.

Guz in situ: nieprawidłowe komórki, ograniczone do miejsca pochodzenia, 
nienaciekające otaczających tkanek.

Guz naciekający: nieprawidłowe komórki wnikające do tkanki otaczającej miejsce 
powstania guza.

Histologiczne badanie: badanie pod mikroskopem struktury komórkowej tkanek.

Mammograf: aparat rtg do badania piersi lub jej części.

Mammograficzne badanie przesiewowe: wykonanie mammogramów u pozornie 
zdrowych kobiet, w celu wczesnego wykrycia nowotworu.

Margines tkanki: obszar wokół usuniętego guza, który może zawierać komórki 
nowotworowe, bądź nie.

Mastektomia: zabieg usunięcia całej piersi.

Mikrozwapnienia: zauważalne na zdjęciu rtg, małe, nieprawidłowe złogi wapnia  
w tkance piersi, które mogą wskazywać na raka piersi.

Multidyscyplinarny (Wielodyscyplinarny), zespół: grupa profesjonalistów, 
z różnych dziedzin medycyny, którzy współpracują, tworząc jeden zespół 
diagnozujący i leczący pacjentów.

Naciekanie naczyń: przedostanie się komórek nowotworowych do naczyń 
krwionośnych, limfatycznych i węzłów chłonnych.

Neoadjuwantowe leczenie: leczenie typu chemio - lub radioterapia, wprowadzone 
przed leczeniem operacyjnym.

Oszczędzająca chirurgia piersi: operacja, która usuwa guz nowotworowy  
a oszczędza pozostałe zdrowe tkanki piersi.

Patologia: badanie i diagnostyka zmian strukturalnych i funkcjonalnych  
w komórkach, tkankach i organach, które są przyczyną choroby.
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Populacyjne badanie: ustalenie grupy docelowej na podstawie rejestrów ludności.

Populacja docelowa: grupa, która została ustalona na podstawie badania 
epidemiologicznego, spełniająca kryteria włączenia do badania przesiewowego.

Potrójna ocena: ustalenie rozpoznania na podstawie trzech rodzajów badań: 
klinicznego, obrazowego (mammografia i/lub usg) i biopsji.

Próżniowa biopsja: pobranie elementu tkanki przy użyciu probówki umożliwiającej 
aspirację. Tkanka jest następnie badana mikroskopowo.

Przewodowe i zrazikowe guzy: dwa najpowszechniejsze typy nowotworów piersi. 

Radiografia: zastosowanie promieniowania, głównie rtg, do stworzenia obrazu 
wewnętrznych struktur ciała, zapisanego na kliszy lub na komputerze.

Radiologia: dziedzina nauki zajmująca się badaniem nad medycznym 
zastosowaniem promieniowania, głównie rtg, w celach diagnostycznych.

Radioterapia: zastosowanie kontrolowanych ilości promieniowania X, gamma lub 
neutronów do zabicia komórek nowotworowych.

Rak interwałowy: rak piersi rozpoznany w okresie pomiędzy dwoma badaniami 
przesiewowymi.

Receptory, poziom: stan, w którym na komórkach nowotworowych stwierdza się 
obecność lub brak receptorów dla estrogenu, progesteronu lub HER2.

Stopień złośliwości raka: pomiary stopnia nieprawidłowości w zakresie komórek 
nowotworowych. Oznaczony I – III, gdzie III to postać najbardziej agresywna.

Symptomatyczny pacjent: kobiety z wyraźnymi objawami obiektywnymi  
i subiektywnymi raka piersi, takimi jak np. guz piersi.

Typ guza: guz sklasyfikowany jako naciekający, płatowy lub przewodowy.

Węzeł wartowniczy, biopsja: technika wykonywania biopsji obejmująca 
wstrzyknięcie niebieskiego barwnika i substancji radioaktywnej, w celu ustalenia, 
czy komórki nowotworowe naciekają węzły chłonne.
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Opis procesu badań przesiewowych

Identyfikacja/informacja/
osobiste zaproszenie    

wszystkich kobiet w populacji 
docelowej

Wykonanie i podwójna  
ocena mammogramów

Potrójna ocena    
(badanie objawów  

klinicznych, obrazowanie  
i w razie potrzeby biopsja)

Podejrzenie nowotworu 

Podejrzenie nowotworu

Konferencja  
multidyscyplinarna 
(przedoperacyjna)

Zabieg/badanie patologiczne
Usunięcie i analiza zmiany

Multidyscyplinarna  
konferencja pooperacyjna

Rozpoznanie

Dodatkowy zabieg i/lub  
inna terapia

Opieka pooperacyjna

Zaproszenie na badania  
za 2 lata

Zaproszenie na badania  
za 2 lata

Zaproszenie na badania  
za 2 lata

Zaproszenie na badania  
za 2 lata

Brak podejrzeń 
nowotworu 

Brak podejrzeń 
nowotworu 

Brak podejrzeń 
nowotworu 

Brak podejrzeń 
nowotworu 

Rozpoznanie/wysokie 
prawdopodobieństwo raka



Oryginalne wydanie w języku angielskim. ©2007 EUROPA DONNA, The European Breast Cancer Coalition. Wszystkie prawa 
zastrzeżone. Polskie tłumaczenie. ©2009 EUROPA DONNA, The European Breast Cancer Coalition Wszystkie prawa zastrzeżone.

Podziękowania

Za pomoc finansową UE w ramach Publicznego Programu 
Zdrowotnego (granty nr 2004309 i nr 2006322) na wydrukowanie 
„Krótkiego przewodnika na temat Europejskich Wytycznych kontroli 
jakości badań przesiewowych i diagnostycznych w raku piersi”.
Opinie wyrażone w publikacji są opiniami autorów; Komisja 
Europejska i Agencja Wykonawcza Zdrowia Publicznego (PHEA) nie 
biorą odpowiedzialności za to, w jaki sposób zostaną wykorzystane 
informacje tu zawarte.

Koalicja EUROPA DONNA chciałaby również podziękować edytorom Europejskich Wytycznych 
kontroli jakości badań przesiewowych i diagnostycznych w raku piersi, Międzynarodowej Agencji 
Badań nad Rakiem (IARC), mieszczącej się w Lyon, we Francji i innym osobom, które dokonały 
recenzji tej książeczki.

Obecne, czwarte wydanie Wytycznych kontroli jakości badań przesiewowych i diagnostycznych 
w raku piersi można uzyskać przez księgarnię Komisji Europejskiej bookshop. 

Streszczenie Wytycznych Europejskich jest również dostępne na:

Bardziej obszerne streszczenie Wytycznych Europejskich można znaleźć na:

http://www.iarc.fr/ENG/Units/ECN5.php

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

http://bookshop.eu.int

Kraje członkowskie EUROPA DONNA
Albania
albania-breastcancer@hotmail.com 
Austria
Tel: +43 650 902 32 65
ingrid.schnabl@europadonna.at
Belgia
Tel: +32 2 779 52 21
europadonna@fastmail.fm
Białoruś
Tel: +375 172 63 6615
tomsserzhan@mail.ru
Bułgaria
Tel: + 359 2 981 10 91
eudonnabg@abv.bg
Chorwacja
Tel: +385 1 234 3153
europa-donna-croatia@zg.tcom.hr
Cypr
Tel: +357 22 490 849
info@europadonna.com.cy
Czechy
Tel: +420 731414444
musilkovaj@centrum.cz
Dania
Tel: +45 21 49 31 75
jettebjerrum@mail.dk
Estonia
Tel: +372 6504 341
tiiu.tigane@regionaalhaigla.ee
Finlandia
Tel: +358 40 536 9800
heli.siponen@gmail.com

Francja
Tel : +33 1 44 30 07 66
www.europadonna.fr
Grecja
Tel: +30 210 418 1566
edhellas@otenet.gr
Gruzja
Tel: +995 32 377 110
nin_ka@hotmail.com
Hiszpania
Tel: +34 91 65 92 870
oncometges@arnau.scs.es
Holandia
Tel: +31 23 526 37 69
ad_en_eaj_verschuur@planet.nl
Irlandia
Tel: +35312886116
edi.christine@hotmail.com
Islandia
Tel: +35 4 564 1908
samhjalp@krabb.is
Izrael
Tel: +972 3 571 9584
miriziv@inter.net.il 
Kazachstan
Tel: +73 27 295 29 32
healthasiakz@mail.ru
Litwa
Tel: +371 71 03 200
europadonna@dzivibaskoks.lv

Łotwa
Tel: +37068686985
e.umbrasaite@gmail.com
Luksemburg
Tel: +352 836748
josee@vonet.lu
Malta
Tel: +356  27 452 910
breastcaresupportgroup@gmail.com
Mołdawia
Tel: 373 22 73 53 32
sofroni@yandex.ru
Monako
Tel: +377 9205 28 88
 Niemcy
Tel: +49 421 55 37 68
windler@europadonna.de
Norwegia
Tel: +47 32 84 68 02
chrtrone@online.no
Polska
Tel: +48 76 862 7499
odo@neostrada.pl
Portugalia
Tel: + 351 289 359 516
beaseq@gmail.com
Rosja
Tel: +7 812 510 2739
nadegdartor@mail.ru
Rumunia
Tel: +40 21 212 0212
contact@fundatiarenasterea.ro

Serbia
Tel: +381 11 233 4313
saimar@yubc.net
Słowacja
Tel: +421 915 064 924
slovakia@europadonna.sk
Słowenia
Tel: +386 1 231 21 01
europadonna@europadonna-zdruzenje.si
Szwajcaria
Tel.: +41 31 389 92 62
sekretariat@europadonna.ch
Szwecja
Tel: +46 8 546 40 532
ingrid.kossler@bro.org.se
Turcja
Tel: +90 212 361 7131
violetaroyo@hotmail.com
Ukraina
Tel: +380 44 242 26 20
maistruk@whfp.kiev.ua
Węgry
Tel: +36 1 375 0362
gyenei.melinda@ppk.elte.hu
Wielka Brytania
Tel: +44 1628 632 976
cathyratcliffeeduk@googlemail.com
Włochy
Tel: +39 02 72095416
info@europadonna-italia.eu
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