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„W XXI wieku rak piersi pozostaje nowotworem najcz ciej
rozpoznawanym u kobiet.
Pomimo ci g ego rozwoju medycyny - o sukcesie leczenia 
decyduje przede wszystkim jego wczesne wykrycie”.

prof. zw. dr hab. n. med. Pawe  Murawa 
Konsultant wojewódzki ds. chirurgii onkologicznej 

Konsultacja merytoryczna: prof. zw. dr hab. n. med. Pawe  Murawa 
- Konsultant wojewódzki ds. chirurgii onkologicznej
Autorzy ulotki: dr n. med. A. Dyzmann-Sroka, dr n. med. W. Kycler, 
lek med K. Lamch, mgr A. J drzejczak, mgr A. Kubiak.

Bardzo wa ne jest, aby kobiety wiedzia y, e czynnikami ryzyka w raku 
piersi jest nie tylko wiek, lecz tak e p e e ska, wczesna pierwsza mie-
si czka, pó na menopauza, pó ny wiek pierwszego porodu, d ugotrwa a
hormonalna terapia zast pcza, rodzinne wyst powanie raka piersi, nosi-
cielstwo mutacji niektórych genów, agodne choroby rozrostowe piersi. 
Ka da kobieta, która zaobserwuje u siebie guzki lub zgrubienia w piersi, 
zmian  kszta tu lub symetrii piersi, zmian  koloru lub ucieplenia skóry, 
wci gni cie brodawki lub jak kolwiek inn  nieprawid owo  (np. ból) 
powinna, nie czekaj c na zaproszenie, zg osi  si  do lekarza specjalisty.

od 40 r. . kontynuuj c samobadanie zg asza  si  co 12 m-cy 
na badanie lekarskie, podczas którego lekarz powinnien wysta-
wi  skierowanie na pierwsz  mammogra ,

od 50 r. . kobiety maj  mo liwo  wykonywania bada  mammo-
gra cznych w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi, który zapewnia wszystkim kobietom bezp atne badania 
mammogra czne, bez skierowania w odst pach czasu co 24 m-ce, 
warto dodatkowo zg asza  si  na badanie lekarskie co 12 m-cy,

Najwa niejsza w obronie przed rakiem piersi  
jest wiadomo  oraz przestrzeganie zalece
pro laktyki. Nale y pami ta  o tym, eby:

dr n. med. Witold Kycler
specjalista chirurgii onkologicznej

od 20 r. . raz w miesi cu wykonywa
samobadanie piersi. Dodatkowo co 36 
m-cy zg asza  si  na badanie lekar-
skie, które mo e zosta  uzupe nione
np. o badanie USG piersi,

a specjalisty

d Witold Klek. med. Krzysztof Lamch
specjalista radiodiagnostyki
ek med Krz

od 70 r. . nale y pami ta  o regularnym samobadaniu i badaniu 
wykonywanym przez lekarza (co 12 m-cy) najlepiej w po cze-
niu z wykonywan  co 24 m-ce mammogra .

Do miejscowości, w pobliżu których nie ma ośrodków stacjonarnych przy-
jeżdżają mammobusy (mammografy mobilne). Poza ośrodkami poznań-
skimi tj.: OPEN, „Diagnostyka-Largo”, CM Św. Jerzego badania w mam-
mobusie na terenie Wielkopolski wykonują także: Geneva Trust Polska sp. 
z o.o. (Gdańsk, 58 3257 605), Mammo-Med sp z o.o. (Gdańsk, 58 3257 600), 
NSZOZ „Diagnostyk” L. Szyiński, W. Kwiecień s.c. (Zielona Góra, 68 
4527 794), NZOZ „Medica” (Łódź, 42 2546 410, 517 544 004), „Lux Med 
– Diagnostyka ” Sp. z o.o. (Warszawa, 22 3322 888). Do badania warto 
ubrać się w wygodną i luźną odzież, taką, którą można łatwo zdjąć (do ba-
dania wymagane jest rozebranie się do pasa) oraz zrezygnować z ozdób 
i biżuterii. Termin badania najlepiej ustalić kilka dni po miesiączce, kiedy 
piersi są mniej wrażliwe na dotyk. Badanie nazywamy profilaktycznym, gdyż 
zapraszamy na nie kobiety, które nie mają objawów choroby. U większości 
wynik mamografii i będzie prawidłowy. U kilku procent zostanie wykryta 
zmiana wymagająca  dodatkowych badań, tj. mammografii a celowana, 
USG, biopsja. Zaledwie u 5 kobiet na 1000 bada-
nych wykrywa się raka. W takim przypadku kobie-
ta zostaje natychmiast skierowana na leczenie do 
specjalistycznego ośrodka.

lub www.profilaktykaraka.coi.pl



Najwa niejszym sposobem zapobiegania 
rakowi piersi s  pro laktyczne badania 
mammogra czne, maj ce na celu wczesne 
wykrycie choroby. Jak potwierdzi y badania 
prowadzone na wiecie, rak piersi wcze nie
wykryty mo e by  w pe ni wyleczalny, 
a badania przesiewowe mog  obni y
umieralno  kobiet na raka piersi nawet o 45%. 

W Polsce od 2005 roku Polki zapraszane s  na bezp atne, pro laktyczne 
badania mammogra czne. Niestety wiele kobiet nie decyduje si  na udzia
w badaniach. Powody bywaj  ró ne:

Ostatnie badania wykaza y, e istniej  równie  uniwersalne korzy ci, które 
zwi kszaj  prawdopodobie stwo udzia u w badaniach, takie jak:

bariery dotycz ce reorganizacji w asnego czasu i obowi zków
„pod badanie” (te obawy s  nieuzasadnione - data badania 
nie jest narzucana, to kobieta dzwoni c do rejestracji wybiera 
dogodny dla siebie dzie  i godzin ),

obecno  innych priorytetów (kobiety maj  obecnie wiele 
obowi zków, warto jednak pami ta , e zdrowie jest cenne
i wa ne tak e dla najbli szych. Panie, które zg osi y si  na 
badanie cz sto mówi  o tym, e do bada  zmotywowa a j
opinia / zach ta cz onka rodziny),

strach (kobiety obawiaj  si , e badanie jest nieprzyjemne, 
bolesne – warto zaznaczy , ze mammogra a jest badaniem 
uznanym za nieinwazyjne i bezbolesne, a dyskomfort 
spowodowany uci ni ciem piersi jest konieczny do 
uzyskania maksymalnej jako ci zdj  przy minimalnej dawce 
promieniowania),

zastrze enia do personelu medycznego, sprz tu (w Wielkopolsce 
badania wykonywane s  w 18 o rodkach, w których wysok
jako  bada  i kwali kacje kadry potwierdzaj  coroczne kontrole 
sprz tu i kadry, realizowane przez WOK, NFZ i Sanepid),

przekonanie, e mammogra a jest niepotrzebna przy braku 
objawów (cz  Polek nie wie, e rak piersi jest najcz stszym
nowotworem wyst puj cym u kobiet w wieku 50-69 lat i nie 
dotyczy wy cznie kobiet z rodzin obci onych genetycznie).

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Pozna , tel. 61-8850-945, 

NZOZ „Diagnostyka-Largo”, Pozna  tel. 61-222-37-37,

OPEN, Pozna , tel. 61-8501-327, 0800-462-532,

111 Szpital Wojskowy, Pozna , tel. 61-8574-048,

Szpital Kliniczny Przemienienia Pa skiego, Pozna
tel.  61-8549-006,

Wielkopolskie Centra Medyczne „Remedium”, Pozna ,
tel.61-8217-612, 660-969-123, rem, tel. 61-6703-257,

Centrum Medyczne w. Jerzego, Pozna , tel. 61-8442-727,

Zespó  Opieki Zdrowotnej, Gniezno, tel. 61-4264-461 wew. 244,

NZOZ „Centrum Ochrony Zdrowia”,
Gniezno, tel. 61-4286-564, 784-997-761,

SP Zespó  Opieki Zdrowotnej, K pno, tel. 62-7827-356,

ZOZ i MP „MED-ALKO” Sp. z o.o., Konin, tel. 63-2407-932,

SP Zak ad Opieki Zdrowotnej, Ko cian, 
tel. 65-5120-855 wew. 324,

SP Zak ad Opieki Zdrowotnej, Krotoszyn, tel. 62-5880-389,

L. C. M. „Ventriculus”, Leszno, 
tel. 65-5206-580, 65-5208-014,

Szpital Specjalistyczny im. Stanis awa Staszica, Pi a, 
tel. 67-2106-407, 67-2106-549,

Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Pleszew, 
tel.62-7420-840,

SP Zak ad Opieki Zdrowotnej, Turek, tel. 63-2805-587,

P.S. Amika Konsorcjum Medyczne,
S upca, tel. 63-2771-777, Wrze nia, tel. 61-4377-745.

 Ja, swoj  pierwsz  mammogra  wykona am w 40-ste urodziny 
i by  to swoisty prezent, wierz  w pro laktyk  i dlatego te  zach cam
wszystkie Panie do bada .

poczucie bezpiecze stwa i kontroli nad w asnym zdrowiem
i yciem,

spokój i zadowolenie z wykonania badania oraz zabezpieczenie 
si  przed chorob ,

korzy ci dla relacji z partnerem (warto rozmawia  z partnerem 
o zdrowiu i zach ca  si  wzajemnie do bada ).

go te zach cam

dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka
kierownik Wojewódzkiego O rodka Koordynujacego

Celem Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi jest zapewnienie 
wszystkim Polkom w wieku 50-69 lat równego 
dost pu do bezp atnych bada  mammogra-
 cznych, bez konieczno ci posiadania skiero-
wania, zaproszenia czy d ugiego oczekiwania. 
Mammogra a jest badaniem rentgenowskim, 
w którym przy wykorzystaniu minimalnej daw-
ki promieniowania X powstaje obraz utrwalany 
na kliszach lub w postaci cyfrowej. Badanie 

to jest obecnie uznawane za najlepsz  metod  wczesnego wykrywania 
mo liwie ma ych guzków (o rednicy kilku zaledwie milimetrów). Ka da
kobieta, która nie mia a wykonanej mammogra i w ci gu ostatnich 24 
miesi cy mo e wybra  jeden z poni szych o rodków i ustali  telefonicz-
nie dogodny termin badania:

Szanowni Pa stwo! MIASTO ADRES OŚRODKA TELEFON

Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15 61-8850-945
NZOZ „Diagnostyka-Largo”, ul. Za Groblą 3/4 61-2223-737

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26

61-8501-327

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
ul. Szylinga 1 

61-8574-048

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
ul. Szamarzewskiego 82/84

61-8549-555

Wielkopolskie Centra Medyczne „Remedium”
os. Stefana Batorego 80D

61-8217-600
61-8217-612

Wielkopolskie Centra Medyczne „Panaceum” 
os. Stefana Batorego 80D

61-8217-600
61-8217-612

Centrum Św. Jerzego
ul. Jasielska 14

61-8442-727
61-8442-713
61-8442-715

NZOZ Centrum Medyczne HCP Sp z o.o. 
ul. 28 czerwca 1956r. 194 

61-8311-040

Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych 
Al. Solidarności 36 

61-6477-735

Gniezno
Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9

61-4264-461
wew. 244

NZOZ „Centrum Ochrony Zdrowia”, ul. Orcholska 66 61-4286-564
Kępno SP Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 7 62-7827-356
Konin Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45 63-2404-199

Kościan SP Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 7
65-5120-855

wew. 324
Krotoszyn SP Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Floriańska 10 62-5880-389

Leszno
L. C. M. „Ventriculus”, ul. Słowiańska 41 65-5206-580

Wojewódzki Szpital Zespolony,  ul. Kiepury 45 65-5253-260

Międzychód SP Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Szpitalna 10 
95-7482-011
wew. #1221 

Piła

Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1

67-2106-407

NZOZ „Ars Medical”Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 43

67-2125-503
67-2125-509
67-2128-743

Pleszew
NZOZ „Pleszewskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 125a
62-7420-840

Słupca
P.S. Amika Konsorcjum Medyczne, ul. Warszawska 16 63-2771-777

NSZOZ „Alfa” s. c., ul. Sikorskiego 1 
63-2752-300

wew. 354 lub 404 

Śrem

Wielkopolskie Centra Medyczne „Remedium”
ul. Chłapowskiego 3

tylko diagnostyka pogłębiona 

61-6703-257
660-969-123

Wielkopolskie Centra Medyczne „Panaceum”
ul. Chłapowskiego 3

61-6703-257
660-969-123

Turek
SP Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Poduchowne 1 63-2805-587

NZOZ Medica, ul. Niepodległości 23 
42-2546-410
517-544-004

Września P.S. Amika Konsorcjum Medyczne, ul. Piastów 16 61-4377-745



Autorzy ulotki:  dr n. med. W. Kycler, dr n. med. A. Dyzmann-Sroka, 
mgr A. J drzejczak, mgr A. Kubiak

Populacyjny Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Kobiety, które regularnie (raz w miesi cu) przeprowadzaj  samobadanie piersi mog
wykry  guz wielko ci oko o 1 cm. Guz wielko ci do 2 cm jest zwykle nowotworem 
w I stopniu zaawansowania i jest wyleczalny prawie w 100%. Najlepszym 
momentem do przeprowadzenia badania piersi jest 2-3 dzie  po miesi czce. Je eli
kobieta ju  nie miesi czkuje, powinna wybra  na badanie jeden, zawsze ten sam 
dzie  w miesi cu. Pocz wszy od 20. roku ycia, systematyczne samobadanie 
piersi powinno sta  si  nawykiem kontynuowanym przez ca e ycie.

Narodowy Fundusz Zdrowia na terenie ca ego kraju  nansuje bezp atne badania 
mammogra czne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Na badanie (bez skierowania
i bez zaproszenia) mo e zg osi  si  ka da kobieta z tej grupy wiekowej, która
w ci gu ostatnich 24 miesi cy nie mia a wykonanej mammogra i. Adresy jednostek 
wykonuj cych badania w Wielkopolsce znajdziesz w:

- Wojewódzkim O rodku Koordynuj cym Populacyjny Program Wczesnego
  Wykrywania Raka Piersi – 61 8850 915, www.wco.pl/wok 

- Wielkopolskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia – 0800 800 805     
  (bezp atna infolinia), www.nfz-poznan.pl

- w gabinecie  u Twojego lekarza rodzinnego

Zrealizowano ze rodków  nansowych Ministra Zdrowia w ramach 
„Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” zada  pn: 

WOJEWÓDZKI O RODEK KOORDYNUJ CY
POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO

WYKRYWANIA RAKA PIERSI 

Masz pytania zadzwo :
61 8850 915, www.wco.pl/wok

CZYNNIKI RYZYKA
ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI 

p e e ska (u m czyzn rak piersi
   wyst puje 100 razy rzadziej ni
   u kobiet)

wyst powanie raka piersi w ród
   krewnych w pierwszym stopniu
   pokrewie stwa

bezdzietno

pierwsza miesi czka
   przed 14. rokiem ycia

menopauza po 55. roku ycia

urodzenie pierwszego dziecka 
   po 35. roku ycia

wieloletnie stosowanie hormonalnej   
   terapii zast pczej (HTZ)

wiek mi dzy 50. a 69. rokiem ycia

inne ni  nowotwór choroby piersi

mutacje w genach BRCA 1 i/lub BRCA 2

nadmiar t uszczów zwierz cych
   w diecie

ekspozycja na promienie jonizuj ce

picie alkoholu

MO LIWE OBJAWY 
RAKA PIERSI

pojedyncze, ograniczone lub 
   nieregularne guzy lub zgrubienia 
   w obr bie piersi, zmiana kszta tu,
   symetrii piersi

zmiana koloru, ucieplenia skóry, 
   pojawienie si  poszerzonych 
   naczy ylnych, wci gni cie,
   pofa dowanie, uwypuklenie, 
   owrzodzenie skóry lub obraz tzw. 
   skórki pomara czowej

wci gni cie i zmiana kszta tu
   brodawki, wyciek z brodawki, 
   drobne owrzodzenia i nie goj ce si
   zmiany pokryte strupem w obr bie
   brodawki, uszczenie si  lub linijne 
   p kni cia skóry w okolicy otoczki 
   i brodawki

ból w piersi lub jej okolicach, 
   samoistny lub przy ucisku,  
   obustronny lub jednostronny, 
   o ró nym nasileniu

zbadaj swoje piersi

„W XXI wieku rak piersi pozostaje nowotworem najcz ciej
rozpoznawanym u kobiet.
Pomimo ci g ego rozwoju medycyny - o sukcesie leczenia 
decyduje przede wszystkim jego wczesne wykrycie”.

prof. zw. dr hab. n. med. Pawe  Murawa 
Konsultant wojewódzki ds. chirurgii onkologicznej 

 www.profilaktykaraka.coi.pl



w pozycji stoj cej i le cej

Sta przed
lustrem
obserwuj c

swoje
piersi,
poszukuj zmian
w kszta cie, symetrii, 
zarysie piersi.

7.Powtórz badanie w pozycji le cej.
Powtórz czynno ci od 5 do 7 badaj c drug  pier .

6-
04
/2
01
1

Opuszkami palców uciskaj c pier  i jej 
okolice poszukuj zgrubie  i guzków. 
Sprawd , czy nie masz powi kszonych
w z ów ch onnych w okolicach 
pachowych.

6.

Uciskaj c brodawk , sprawd , czy nie wydobywa 
si  z niej wydzielina.

Badanie wykonujemy ruchami okr nymi,
pó kolistymi i linijnymi, uciskaj c pier
p asko u o onymi palcami.
Powtórzenie tych samych ruchów w tym 
samym obszarze piersi podnosi stopie
dok adno ci badania.
T  cz  badania proponujemy wykona
pod prysznicem lub przy u yciu kremu. 
Zbada  nale y ca  pier . Pami tajmy
o zbadaniu piersi w kierunku pachy (górna 
cz  piersi po o ona na klatce piersiowej) 
i okolicy fa du podpiersiowego. 
Badanie ko czymy, badaj c dó  pachowy 
w poszukiwaniu powi kszonych w z ów
ch onnych.

Nawet przy samodzielnym badaniu piersi nie lekcewa  wizyt u lekarza. Wykrycie 
zmiany w piersi nie musi oznacza  obecno ci raka, ale zawsze wymaga 
konsultacji ze specjalist .

Je eli niepokoi Ciebie twój stan zdrowia, masz pytania, pami taj: mo esz
w ka dej chwili zg osi  si  do lekarza onkologa – bez skierowania.

5.

1.

2.

3.

4. Oprzyj silnie r ce na biodrach, 
jednocze nie pochyl tu ów do 
przodu.

Unie  r ce do góry. 

Za ó  r ce za g ow .

Opu  r ce swobodnie. 

Zbadaj swoje piersi


