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POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI
Aby skorzystać z bezpłatnych badań, nie jest potrzebne skierowanie. Populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat
objęta jest programem profilaktyki raka piersi (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia, np.
w tym roku - 2009 - programem profilaktyki raka piersi objęte są kobiety urodzone w latach 1940-1959). Kobieta,
która spełnia powyższe kryterium programu, może zgłosić się na badanie mammograficzne osobiście lub umówić
się telefonicznie z placówką realizującą program, by ustalić termin wizyty.

Na badania mammograficzne rejestrowane są kobiety objęte programem, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
1. Nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
2. Otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2008 wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego 
po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
- rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki);
- mutacje w obrębie genów BRCA1 i/lub BRCA2.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe w piersi o charakterze złośliwym.

W programie profilaktyki raka piersi występują dwa etapy:
1. Etap podstawowy.1. Etap podstawowy.

2. Etap pogłębionej diagnostyki.2. Etap pogłębionej diagnostyki.

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki lekarz, w zależności od wskazań medycznych, decyduje, które z dostęp nych
w ra mach pro gra mu pro ce dur na le ży wy ko nać w ce lu po sta wie nia osta tecznego roz poz na nia.

Ko bie ty, u któ rych roz poz na no ra ka pier si lub in ne scho rze nia wy ma ga ją ce le cze nia spe cja li stycz ne go, zo sta ją skie ro wa ne (po za pro -
gra mem) do dal szej dia gno sty ki lub le cze nia do świad cze nio daw ców po sia da ją cych za war te z NFZ umo wy w od po wied nich ro dza -
jach świad czeń.

Lek. med. Bo gu sła wa Ka pu sta

Schemat postępowania Schemat postępowania 
ww  etapie podstawowym:etapie podstawowym:

1. Za re je stro wa nie zgła sza ją cej się ko bie ty w ra mach pro gra mu w Sy ste -
mie In for ma tycz nym Mo ni to ro wa nia Pro fi lak ty ki (SIMP) udo stęp -
nio nym przez NFZ z jed no czes ną we ry fi ka cją jej kwa li fi ka cji do
ob ję cia tym pro gra mem.

2. Prze pro wa dze nie wy wia du i wy peł nie nie an kie ty przez zgła sza ją cą się
ko bie tę.

3. Wy ko na nie ba da nia mam mo gra ficz ne go: wy ko nu je się 2 pro jek cje
każ dej pier si, tj. 2 × 2 zdję cia mam mo gra ficz ne wraz z opi sem le ka -
rza ra dio lo ga.

4. Pod ję cie de cy zji do ty czą cej dal sze go po stę po wa nia w za leż no ści od
wy ni ku ba da nia (w przy pad ku ko niecz no ści skie ro wa nia pa cjen tki do
eta pu po głę bio nej dia gno sty ki kie ru ją cy zo bo wią za ny jest udzie lić in -
for ma cji o wszyst kich świad cze nio daw cach re a li zu ją cych ten etap pro -
gra mu w wo je wódz twie oraz prze ka zać pa cjen tce oprócz opi su tak że
zdję cia mam mo gra ficz ne).

5. - Pra wi dło wy wy nik ba da nia od bie ra ny jest przez ba da ną oso bi ście
w usta lo nym ter mi nie w pla ców ce, w któ rej prze pro wa dzo no ba da -
nie, lub mo że być prze sła ny po cztą na adres pa cjen tki z za le ce niem
po now ne go zgło sze nia się na ba da nie po 24 mie sią cach.

- Pra wi dło wy wy nik ba da nia przy wspó łist nie ją cych czyn ni kach ry zy -
ka okre ślo nych w pro gra mie mo że być wy da ny oso bi ście pa cjen tce
lub wy sła ny po cztą z za le ce niem zgło sze nia się na ko lej ne ba da nie
po 12 mie sią cach.

- W przy pad ku nie pra wi dło we go wy ni ku ba da nia mam mo gra ficz ne -
go lub wy ni ku wy ma ga ją ce go ba dań uzu peł nia ją cych pa cjen tkę in -
for mu je się o ko niecz no ści dal szej dia gno sty ki i je śli nie zgło si się
ona po od biór wy ni ku w cią gu 3 mie się cy, wzy wa się ją te le fo nicz nie
lub za po śred nic twem po czty po od biór wy ni ku wraz ze skie ro wa -
niem do eta pu po głę bio nej dia gno sty ki. Pa cjen tce prze ka zu je się ca -
łą do ku men ta cję ba da nia wraz ze skie ro wa niem na dal sze
uzu peł nia ją ce ba da nia do oś rod ka po głę bio nej dia gno sty ki.

Schemat postępowania Schemat postępowania 
ww etapie etapie diagnostyki pogłębionejdiagnostyki pogłębionej::

1. Pa cjen tka zgła sza się na dal sze ba da nia, któ re w ra mach po ra dy le -
kar skiej obej mu ją: ba da nie fi zy kal ne, oce nę wy ni ków mam mo gra ficz -
nych z eta pu pod sta wo we go i skie ro wa nie na dal sze nie zbęd ne
ba da nia w ra mach re a li za cji pro gra mu.

2. Wy ko na nie mam mo gra fii uzu peł nia ją cej lub
3. Wy ko na nie ba da nia USG pier si.

Pod ję cie de cy zji o wy ko na niu po wyż szych ba dań po dej mu je le karz,
bio rąc pod uwa gę m.in. wy nik ba da nia mam mo gra ficz ne go, wy nik ba -
da nia pal pa cyj ne go, ana li zę struk tu ry gru czo łu sut ko we go, sto so wa nie
hor mo nal nej te ra pii za stęp czej przez pa cjen tkę, ko niecz ność zróż ni -
co wa nia mię dzy gu zem li tym a tor bie lą pier si.

4. Wy ko na nie biop sji cien ko ig ło wej lub gru bo ig ło wej pod kon tro lą tech -
nik ob ra zo wych z ba da niem cy to lo gicz nym lub hi sto pa to lo gicz nym
po bra ne go ma te ria łu w przy pad ku nie pra wi dło wo ści stwier dzo nych
w ba da niu mam mo gra ficz nym lub USG.

5. Pod ję cie de cy zji dia gno stycz nej dal sze go po stę po wa nia i po -
twierdzenie jej wystawieniem skierowania na dalszą diagnostykę lub
na leczenie do świad cze nio daw cy po sia da ją ce go umo wę z NFZ w od -
po wied nich dla scho rze nia ro dza jach świad czeń.

6. Pro wa dze nie ba zy da nych ba da nych ko biet i ich wy ni ków ba dań w Sy -
ste mie In for ma tycz nym Mo ni to ro wa nia Pro fi lak ty ki (SIMP) udo stęp -
nia nym przez NFZ.

7. W przy pad ku nie stwier dze nia zmian zło śli wych pa cjen tka wra ca do
pro gra mu i ma wy zna czo ny ter min ko lej ne go ba da nia za 12 lub 24
mie sią ce.

8. W przy pad ku po twier dze nia zmia ny zło śli wej zgło sze nie wy kry te go
no wo two ru pier si do re gio nal ne go re je stru no wo two rów.


