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Postęp w medycynie-rewolucyjne zmiany 
w leczeniu raka piersi 

 
 

 
            

• Chorzy bezobjawowi 

• Mammografia przesiewowa 

• Leczenie miejscowe zależne od zaawansowania 

• Najmniejsza skuteczna operacja 

• Leczenie oszczędzające; biopsja węzła wartowniczego 

• Celowana radioterapia 

• Uzupełniające leczenie systemowe zależna od cech biologicznych 

• Rehabilitacja 

• Chirurgia rekonstrukcyjna 

• Wieloletnie przeżycie 



Cel: Zapewnienie wszystkim kobietom w Europie dostępu do 
świadczeń na jednakowym poziomie i optymalizacja wyników 
leczenia. 

 

Efektywność: wielodyscyplinarne, kompleksowe leczenie raka 
piersi poprawia wskaźnik przeżycia 5-letniego o 18% *. 
 

*”We found that the introduction of teams providing multidisciplinary care for the treatment of 
breast cancer was associated with 18% lower breast cancer mortality at five years”, Effects of 
multidisciplinary team working on breast cancer survival: retrospective, comparative, 
interventional cohort study of 13 722 women, BMJ 2012, published 26 April 2012. 

Cele i efektywność 



1998r. – Deklaracja Florencka 

2003 r – Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws raka piersi w Unii Europejskiej 

2006 r – Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws raka piersi w rozszerzonej Unii Europejskiej; 

2006 r – Komisja Europejska publikuje IV wydanie „European Guidelines for Quality Assurance in 
Breast Cancer Screening and Diagnosis.”  

2009 r  - pisemne Oświadczenie Parlamentu Europejskiego dotyczące walki z rakiem piersi w Unii 
Europejskiej 

2012 r - European Commission Initiative on Breast Cancer  

2015 r - pisemne Oświadczenie Parlamentu Europejskiego ws zwalczania raka piersi w Unii 
Europejskiej 

  

 

Nieco Historii 





• Zachorowalność wśród młodych kobiet 

• 35% poniżej 55 lat 

• 12% poniżej 45lat 

• 20% nie wraca do aktywności zawodowej 

• Dyskryminacja społeczna 

• Badania genetyczne 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego 



PODMIOTOWOŚĆ PACJENTA 

Założenia:  

 

Lokalność (1 ośrodek na 250/500 tys mieszkańców) 

Specjalizacja (doświadczenie dzięki efektowi skali) 

Zasada 1 drzwi 

Kompleksowość: realizacja wszystkich etapów diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki paliatywnej u chorych 
we wszystkich stadiach choroby. Konsylia dotyczące wszystkich chorych 

Przyjmowanie wszystkich chętnych 

Prowadzenie innych niż rak chorób piersi  

 

Kluczowe elementy Breast Unit 



Miejsce udzielania świadczeń: model funkcjonalny skoncentrowany lub 
rozproszony, zależnie od potrzeb populacyjnych (przychodnia/szpital). 

W miejscu przyjęć: 
 konieczna diagnostyka: obrazowa oraz biopsja gruboigłowa celowana 

 

 KOORDYNACJA diagnostyki leczenia rehabilitacji i obserwacji po leczeniu. 
 

Pozostałe elementy: zapewniony dostęp 
Patomorfologia i genetyka 

Chirurgia 

Radioterapia 

Leczenie systemowe 

Psychoonkologia 

Rehabilitacja 

Opieka paliatywna 

Poradnictwo rodzinne 

Kluczowe elementy Breast Unit 



Zespół: 
• Lider 
• Chirurdzy: każdy min. 50 radykalnych operacji raka piersi rocznie 
• Patolodzy 
• Chirurdzy plastyczni 
• Radiolodzy: min. 1000 mammogramów rocznie 
• Radioterapeuci: min. 40% czasu – rak piersi 
• Onkolodzy kliniczny: min. 40% czasu – rak piersi 
• Pielęgniarki wyspecjalizowane w pielęgnacji kobiet chorych na raka piersi 
• Psycholodzy 
• Psychiatrzy 
• Ginekolodzy 
• Rehabilitanci 
• Przewodnicy chorego 

 

Dedykowany Zespół 



1. Praca w zespołach wielodysycyplinarnych począwszy od ustalania strategii leczenia.  

 Spotkania min. 1x na tydzień – także wirtualnie. 

1. Zdefiniowane reżimy czasowe – bez zbędnej zwłoki 

2. Zarządzanie danymi  
- Baza danych postępowania klinicznego 

- Zintegrowane administracyjnie planowanie wizyt i badań diagnostycznych 

- Wykrywanie przypadków opóźnienia świadczeń i reakcja na nie  

3. Ustawiczna poprawa jakości opieki 
- Coroczne kontrole wewnętrzne (audyty), mające ustalić obszary poprawy jakości opieki i określić 
wdrażanie programów zaawansowanego monitoringu  

4. Świadczenia opieki psychologicznej 

5. Doskonalenie metod komunikacji  

6. Programy dla chorych po leczeniu raka piersi  

 

 

 

Elementy modelu działania 



Wykonywać co najmniej 2000 MG rocznie 

Radiolog oceniający ok. 1000 MG rocznie  lub 5000 w ramach programów 

przesiewowych (min 2 osoby) 

Możliwość przeprowadzenia mammografii, badania klinicznego piersi, BAC i BG 

pod kontrolą różnych technik obrazowania 

Radiolog na stałe w składzie Komisji BU 

Udział w okresowych szkoleniach medycznych 

Monitorowanie jakości oraz wyników badań obrazowych i biopsji 

90% objawowych kobiet należy zbadać w przeciągu 2 tygodni 

Wynik MG w okresie krótszym niż 5 dni 

 

Pracownia badań Obrazowych 
 



 Patomorfologia 

- Pełne opisy uwzględniające czynniki predykcyjne i prognostyczne wg protokołu CAP 

- Badania molekularne 

- Korelacje radiologiczno-histologiczne  

- Regularne konferencje 

 

 Diagnostyka obrazowa  

- Mammografia  

- Ultrasonografia  

- Rezonans magnetyczny 

- Oznakowanie zmian niewyczuwalnych palpacyjnie lub poddawanych leczeniu neoadjuwantowemu 

- Radiologia interwencyjna  

 

 Biopsje gruboigłowe:  

- pod kontrolą USG 

- pod kontrolą mammograficzną  

- pod kontrolą MR  

- wprowadzanie znaczników/kotwic 
 

Diagnostyka  w Breast Unit 



Chirurgia onkologiczna rekonstrukcyjna i estetyczna  

 Leczenie oszczędzające 

 Biopsja węzła chłonnego wartowniczego 

 Zabiegi onkoplastyczne 

 Mastektomia radykalna 

 Limfadenektomia pachowa  

 Chirurgia paliatywna 

 Bezpośredni lub odroczony zabieg chirurgii rekonstrukcyjnej  

- Implanty piersiowe i ekspandery tkankowe  

- Płaty TRAM i z mięśnia najszerszego grzbiet 

- DIEP 

- Symetryzacja piersi przeciwnej 

- Rekonstrukcja z użyciem lipofilingu 

Radioterapia  

-Napromienianie części lub całej piersi 

-Radioterapia śródoperacyjna 

- Boost  

- Napromienianie okolicznych węzłów chłonnych 

- Paliatywna radioterapia 

 

  
 

Miejscowe leczenie radykalne 



Zmiany niepalpacyjne: w trakcie operacji należy wykonać radiogram 
wycinka 

U chorych z potencjalna możliwością wykonania BCT , zabieg oszczędzający 
powinien być wykonany w 70-80% przypadków  

90% przypadków pacjentek z rakiem powinna mieć jedną operację w celu 

usunięciu guza 

Mastektomia:  
- kobiety preferujące ten zabieg  
- kobiety z przeciwskazaniami do BCT  
- pacjentka powinna zostać poinformowana  
  o możliwości rekonstrukcji  piersi w trakcie  
  lub po zabiegu 

 

Miejscowe leczenie radykalne 



 Onkologia kliniczna  
-Leczenie systemowe neoadjuwantowe i  uzupełniająca 

- Programy lekowe 

- Leczenie paliatywne 

- Badania kliniczne 

- Chemoprewencja 

 

 Opieka pielęgniarska 
- Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie zmian łagodnych i złośliwych piersi  

- Opieka psychologiczna 

- Opieka pooperacyjna 

- Rehabilitacja w zakresie ruchów w stawie barkowym  

- Zapobieganie i leczenie obrzęku chłonnego  

  

  Poradnictwo genetyczne 
- Ocena ryzyka genetycznego 

- Badania genetyczne  

- Porady genetyczne  

 

Leczenie radykalne 



Obowiązujące, pisemne protokoły postępowania na każdym 
etapie ścieżki chorego; 

Obowiązek prowadzenia wg jednolitego wzorca  dokumentacji, 
umożliwiającej ocenę jakości leczenia i porównania 
międzyośrodkowe; 

System akredytacji zewnętrznej 

Regularne sprawozdania i audyty 
 

 

Kontrola jakości 



Aplikacja Dyrektora Szpitala o udzielenie akredytacji  

Formularz wniosku o akredytację 

Skład personelu Ośrodka Senologicznego wyszczególniony według 
specjalności 

Usługi referencyjne świadczone przez każdego ze specjalistów 

Protokoły diagnostyczne i lecznicze w zakresie senologii 

Specyfikacja sprzętu diagnostycznego 

Dokumentacja działalności Ośrodka z ostatnich 3 lat  

Dokumentacja działalności naukowej i dydaktycznej 

Komitet Akredytacyjny ma 40 dni na zapoznanie się z dokumentacją i 

ustalenie daty wizyty 

 

 

Akredytacja 



Weryfikacja informacji dostarczonych przez Ośrodek we wniosku akredytacyjnym 

Spotkanie członków Komisji Akredytacyjnej  

z Kierownikiem Ośrodka oraz członkami BU 

Uczestniczenie w posiedzeniu klinicznym 

Przegląd dokumentacji medycznej 

Akredytacja 



Wyniki badań obrazowych 

Wyniki badań patomorfologicznych 

Dokumentacja lekarska i pielęgniarska 

Formularze świadomej zgody chorych 

Informacje dotyczące badań klinicznych 

Informacji dla pacjentek 

Wizyta  w poszczególnych komórkach organizacyjnych 

 

Akredytacja 





• Senologic International Society i Polskie Towarzystwo do Badań nad 
Rakiem Piersi 

 

• Dobrowolne Bezpłatne Pięcioletnie 

 

• Zachodniopomorskie Centrum Onkologii 

• Świętokrzyskie Centrum Onkologii 

• Szpital Uniwersytecki w Krakowie  

• Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 

• Szpital Marynarki Wojennej w Gdyni 

• Wojskowy Instytut Medyczny  

 

Akredytacje w Polsce 
2018 


