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Breast Cancer (C50): 1971-2011 
Age-Standardised One-Year Net Survival, England and Wales 

Please include the citation provided in our Frequently Asked Questions when reproducing this chart: http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/faqs/#How 
Prepared by Cancer Research UK 
Original data sources: 
Survival estimates were provided on request by the Cancer Research UK Cancer Survival Group at the London School of Hygiene and Tropical Medicine.  
http://www.lshtm.ac.uk/eph/ncde/cancersurvival/ 



Breast Cancer (C50): 2002-2006 
Five-Year Relative Survival (%) by Stage, Adults Aged 15-99, Former Anglia Cancer Network 

Please include the citation provided in our Frequently Asked Questions when reproducing this chart: http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/faqs/#How 
Note: Relative survival can be greater than 100% because it accounts for background mortality. A relative survival figure greater than 100 indicates that people  
diagnosed have a better chance of surviving one (five) year(s) after diagnosis than the general population.  

Prepared by Cancer Research UK 
Original data source: 
The National Cancer Registration Service, Eastern Office. Personal communication. 
http://ecric.org.uk/  



Breast Cancer (C50.0-C50.9): 2000-2007 
Age-Standardised Five-Year Relative Survival, Women (Aged 15+), European Countries 

Data consists of both observed and predicted 5-year relative survival.  
Where sufficient follow-up was not available for recently diagnosed patients the period approach was used to predict 5-year cohort survival.  
For some European countries data is not available.  
95% LCL and 95% UCL are the 95% lower and upper confidence limits around the five-year relative survival. 

Source: cruk.org/cancerstats  
You are welcome to reuse this Cancer Research UK statistics content for your own work.  
Credit us as authors by referencing Cancer Research UK as the primary source.  
Suggested style: Cancer Research UK, full URL of the page, Accessed [month] [year].  



BIEŻĄCE OBJĘCIE POPULACJI PROGRAMEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 
Data generacji: 2016-02-10, Parametry: 2015 

 Średnia wartość: 41,91% 
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Wczesny rak piersi 
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Czy potrafimy realnie przewidzieć nawrót 
choroby? 
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Hormonoterapia uzupełniająca 
raka piersi 

• Leczenie kobiet po menopauzie 

 

• Leczenie kobiet w wieku premenopauzalnym 

 

• Leczenie kobiet w wieku podeszłym 
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Propozycje hormonoterapii po 
menopauzie 

Status pomenopauzalny w 
momencie rozpoznania 

raka piersi 

Inhibitor aromatazy na 5 lat 

Tamoksifen na 2-3 lata 
Inhibitor aromatazy na 

dalsze 5 lat 

Tamoksifen na 5 lat 

Rozważyć inhibitor 
aromatazy na 5 lat lub 

tamoksyfen na 5 lat lub 
zakończyć hormonoterapię 



Hormonoterapia uzupełniająca młodych 
kobiet chorych na raka piersi 

 W leczeniu uzupełniającym supresja jajników + TAM 
przez co najmniej 5 lat 

 Przy przeciwwskazaniach do TAM: supresja jajników + 
inhibitor aromatazy 

 Możliwość przerwy w leczeniu hormonalnym jeśli 
kobieta chce zrealizować plany rodzicielskie 
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Propozycje leczenia hormonalnego 
kobiet premenopauzalnych 
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Bisfoniany w leczeniu uzupełniającym 
raka piersi 
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Zaawansowany rak piersi 
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Zaawansowany rak piersi – cele 
leczenia 

Opóźnić czas do progresji 

Maksymalna 
kontrola 
objawów 

Utrzymanie 
lub 

poprawa 
jakości życia 

Zapobiec 
poważnym 

powikłaniom 

Ostatecznym celem jest wydłużenie czasu 
przeżycia i utrzymanie jakości życia 
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Chemioterapia metronomiczna 
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Wyniki leczenia raka piersi w zależności 
od wieku 
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Choroby 
internistyczne 



Przerzuty do OUN 



Rak piersi w ciąży 

• U 1 na 1000 ciężarnych kobiet rozpoznaje się 
chorobę nowotworową 

• U 1 na 3000-10 000 ciężarnych rozpoznaje się raka 
piersi (głównie po porodzie) 

 

• < 5% raków piersi jest rozpoznawanych w ciąży 

 



Rak piersi w ciąży 

• Leczenie raka piersi w ciąży generalnie powinno 

być prowadzone w sposób jak najbardziej zbliżony 

do standardów obowiązujących w leczeniu 

pacjentek nie ciężarnych w tych samych stopniach 

zaawansowania.  

• Rozpoznanie raka piersi nie powinno być w 

żadnym razie traktowane jako wskazanie do 

przerwania ciąży.  



Relacja lekarz - pacjent 
• Prawidłowo przedstawiona informacja na temat 

rozpoznania, rokowania i leczenia 

• Stworzenie możliwości do przedyskutowania 
sytuacji z rodziną, przyjaciółmi, innym specjalistą 
przed podjęciem decyzji o sposobie leczenia 

• Możliwość uczestniczenia  pacjenta w 
podejmowaniu decyzji terapeutycznych 

• Zapewnienie warunków, w których pacjent ma 
poczucie, indywidualizacji decyzji terapeutycznych, 
które są najlepsze właśnie dla niego 

 Fallowfield LJ „Treatment decision-making in brest cancer: the patient-doctor 

relationship.” Breast Cancer RES Treat, 2008 Dec;112 suppl 1:5-13 



Bardzo dziękuję za uwagę 


