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OŒRODEK PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW 
I PROMOCJI ZDROWIA COZL

� mammografiê
� cytologiê 
� usg
� badania lekarskie

: 

 

Telefon:

W Oœrodku Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej realizowany jest program profilaktyki raka piersi 

obejmuj¹cy kobiety w wieku 50-69 lat.

Pacjentki spoza limitu wieku, tzn. poni¿ej 50 i powy¿ej 69 lat, ze 
stwierdzonymi guzkami lub zmianami w piersiach powinny zg³osiæ siê do 
Poradni Chorób Piersi w COZL, gdzie mo¿na wykonaæ mammografiê.

� Badanie w Poradni jest bezp³atne. 
� Wymagane jest skierowanie.

Panie, jeœli podczas samobadania stwierdzicie w swoich piersiach guzki 
lub inne zmiany, których dotychczas nie by³o, prosimy o zg³oszenie tego 
przy rejestracji w celu przyœpieszenia badañ diagnostycznych.

W Oœrodku wykonuje siê:

Godziny pracy

Poniedzia³ek 7.30-15.05
Wtorek  10.30-18.05
Œroda 10.30-18.05
Czwartek 10.30-18.05
Pi¹tek 7.30-15.05

tel. 81 747 75 11 wew. 147  lub tel. 81 740 90 04

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

W Oœrodku przyjmuje:

� chirurg onkolog 
� ginekolog
� genetyk
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CO TO JEST 
PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

Czym s¹ badania przesiewowe raka piersi ?

W Polsce na raka piersi zapada rocznie oko³o 15 tys. kobiet. Nowotwory 
piersi stanowi¹ oko³o 22% spoœród wszystkich nowotworów z³oœliwych u 
kobiet.

Badania przesiewowe (skriningowe) s¹ skuteczn¹ form¹ zwalczania 
najczêstszego u kobiet nowotworu z³oœliwego raka piersi. Badania 
profilaktyczne s¹ wykonywane u zdrowych kobiet, które nie maj¹ 
¿adnych objawów choroby nowotworowej.

Dlaczego wszystkim  kobietom po 50 riku zycia zaleca 
siê wykonywanie mammografii?

Najwiêcej zachorowañ na raka piersi (70%) wystêpuje u kobiet po 50 roku 
¿ycia. To u tych kobiet w badaniach profilaktycznych wykrywa siê 
nowotwory, a zastosowane leczenie pozwala obni¿yæ umieralnoœæ 
nawet o 30 %.

Mammografia u kobiet po menopauzie wykazuje wiêksz¹ czu³oœæ ni¿ u 
kobiet m³odszych, co pozwala u wielu pacjentek unikn¹æ stresuj¹cych 
badañ dodatkowych.

Co oznacza obni¿enie umieralnoœci z powodu raka 
piersi ?

Profilaktyczne badania mammograficzne nie mog¹ uchroniæ ¿adnej 
kobiety przed zachorowaniem na raka. Jednak tylko one pozwalaj¹ 
wykrywaæ nowotwory piersi we wczesnym okresie rozwoju (ma³e guzki, 
bez przerzutów do wêz³ów ch³onnych), co pozwala na podjêcie 
w³aœciwego leczenia i unikniêcia œmierci z powodu raka.
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Co to jest czu³oœæ badañ mammograficznych i 
dlaczego jest tak wa¿na ?

Czu³oœæ mammografii oznacza zdolnoœæ do wykrywania ma³o 
zaawansowanych nowotworów u kobiet bez ¿adnych zmian w 
piersiach. W najlepszych pracowniach jest ona bardzo wysoka, jednak 
nigdzie nie przekracza niestety 90-95% i dlatego lekarze radiolodzy 
zalecaj¹ czêsto wykonanie badañ dodatkowych po mammografii. 
Wiele z tych badañ nie wykrywa nowotworu, ale czêsto pozwala na 
wykrycie zmian niewidocznych na zdjêciach mammograficznych.

Czy mammografia zawsze wykrywa raka ?

Niestety NIE. Wa¿ne jest, aby kobiety uczestnicz¹ce w badaniach 
profilaktycznych korzysta³y nie tylko z mammografii, ale równie¿ (gdy to 
jest wskazane) z badania lekarskiego, USG piersi i biopsji (BAC).

Co jeszcze mo¿na zrobiæ aby „uchroniæ siê przed 
rakiem" ?

� Koniecznie skorzystaæ z zaproszenia na badania kontrolne,

� wykonywaæ regularnie samobadanie piersi i w  razie wykrycia 
guzka, zgrubienia lub innej zmiany  w obrêbie piersi, brodawki, skóry 
czy pod  pachami, natychmiast zg³osiæ siê do Oœrodka - niezale¿nie 
od wczeœniejszych zaleceñ lekarskich.

WYNIKI

� Prawid³owy wynik mammografii wysy³amy poczt¹  (w ci¹gu 14 dni). 

Prosimy, wiêc o podanie dok³adnego adresu zamieszkania wraz z 
kodem pocztowym.

� Komplety zdjêæ pozostawione w celu porównania bêd¹ do 

odebrania w archiwum Oœrodka.

� Panie z wynikiem w¹tpliwym zapraszamy do Oœrodka telefonicznie 

w celu wykonania badañ dodatkowych (pog³êbiona profilaktyka).

� Prosimy o kontaktowy numer telefonu oraz dok³adne wype³nienie 

Ankiety otrzymanej w Rejestracji, zapoznanie siê z treœci¹ 
„Oœwiadczenia” i czytelne podpisanie go.
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INFORMACJE OGÓLNE

Mammografia

Wykonywana u kobiet w wieku 50-69 lat, powtarzana, co 2 lata (jeœli nie 
stwierdza siê radiologicznych zmian w piersiach i tzw. czynników ryzyka). 
Badania dodatkowe po mammografii - wed³ug zaleceñ lekarskich

Uwaga - ka¿da kobieta od 20 roku ¿ycia powinna raz w miesi¹cu 
wykonywaæ u siebie samobadanie piersi. 

Niezale¿nie od profilaktycznej mammografii dla wczesnego wykrywania 
raka piersi zaleca siê równie¿ profilaktyczne badanie piersi przez lekarza  - 
co 3 lata po 20 roku ¿ycia, a co rok po 40 roku ¿ycia.

CZYNNIKI RYZYKA RAKA PIERSI
� wiek 50-69 lat,
� wystêpowanie raka piersi u bliskich krewnych*,
� stwierdzone mutacje genetyczne (geny BRCA1, BRCA2)*,
� wczesna pierwsza miesi¹czka (przed 14 rokiem ¿ycia),
� póŸna menopauza (po 55 roku ¿ycia),
� urodzenie pierwszego dziecka po 35 roku ¿ycia,
� bezdzietnoœæ,
� leczenie z powodu chorób piersi,
� rak drugiej piersi.

* Pacjentki z nowotworami piersi u bliskich krewnych, lub ze 
stwierdzon¹ mutacj¹ genu BRCA1 proszone s¹ o zg³oszenie siê do 
Poradni Genetyki Onkologicznej w tutejszym Oœrodku.

Uwaga
Pacjentki leczone z powodu raka piersi nie podlegaj¹ badaniom w 
ramach programu!



MAMMOGRAFIA 

Panie w wieku 50-69 lat zapraszamy na bezp³atne badania 
mammograficzne.

Wiêkszoœæ nowotworów piersi wykrywaj¹ same kobiety, dlatego 
powinny samodzielnie badaæ piersi od 15 roku ¿ycia. Najlepiej badaæ 2-3 
dni po zakoñczeniu miesi¹czki, zaœ w okresie przekwitania (po ustaniu 
miesi¹czkowania) w sta³ym dniu (np. w pierwszym dniu miesi¹ca).

Zmiany na które trzeba zwracaæ uwagê

Wygl¹d. Zmiany kszta³tu piersi, zw³aszcza podczas podnoszenia ramion 
albo unoszenia piersi, uwypuklenia skóry (nad guzem), zaczerwienienia 
skóry lub wygl¹d skóry piersi przypominaj¹cy "skórê pomarañczy". 

Ból. Nietypowe pobolewanie b¹dŸ ból w jednej piersi, zw³aszcza jeœli nie 
wystêpowa³ wczeœniej, a obecnie nie ustêpuje b¹dŸ czêsto nawraca. 

Guzki. Wszelkiego rodzaju guzki, zgrubienia lub stwardnienia w jednej 

piersi, czasami w obu piersiach lub pod pach¹, szczególnie jeœli s¹ to 
zmiany, które nie wystêpowa³y wczeœniej i s¹ niesymetryczne(nie 

wystêpuj¹ w analogicznej okolicy drugiej piersi lub pachy). 

Zmiany na brodawce. Asymetria w ustawieniu brodawek, wci¹gniêcie 
brodawki, wysypka wokó³ brodawki lub na brodawce, nie goj¹ce siê 

zaczerwienienie, wydzielina z brodawki - zw³aszcza krwista.

Jeœli wykryjesz zmiany w piersi  niezw³ocznie zg³oœ siê do lekarza. 

Wiêkszoœæ zmian pojawiaj¹cych siê w piersiach, zw³aszcza u m³odych 
kobiet, ma charakter ³agodny. Jednak wszystkie te zmiany trzeba 
zbadaæ, gdy¿ istnieje pewne ryzyko, ¿e mog¹ byæ one pierwsz¹ oznak¹ 
nowotworu. 

Jeœli pojawi³ siê u Ciebie nowotwór, to im szybciej zostanie rozpoznany, 
tym porostsze i skuteczniejsze bêdzie jego leczenie.
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Samokontrola piersi

Badania przesiewowe raka piersi

Samokontrola piersi

Pamiêtaj, ¿e ryzyko zachorowania na raka piersi wyraŸnie wzrasta z 
wiekiem, dlatego ka¿da kobieta po 50 roku ¿ycia powinna co 2 lata 
korzystaæ z bezp³atnych badañ mammograficznych finansowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Mammografia jest badaniem rentgenowskim umo¿liwiaj¹cym wykrycie 
raka piersi na bardzo wczesnym etapie. Jeœli nie masz jeszcze 50 lat, ale 
jesteœ zaniepokojona zmianami w piersiach, porozmawiaj koniecznie ze 

swoim lekarzem lub lekarzem onkologiem. 

� Proszê pamiêtaæ o zabraniu ze sob¹ dowodu  osobistego, 
� Proszê pamiêtaæ o zabraniu wczeœniejszych badañ 

mammograficznych je¿eli takie wykonywano, 
� Bezp³atne badania wykonuje siê co 2 lata.

Zapoznaj siê z wa¿nymi informacjami dotycz¹cymi 
raka piersi

� Staraj siê poznaæ budowê swoich piersi,
� Ogl¹daj piersi i badaj je dotykiem,
� Dowiedz siê, na jakie zmiany trzeba zwracaæ uwagê,
� Informuj lekarza bezzw³ocznie o tych zmianach,
� Jeœli ukoñczy³aœ 50 lat – zg³oœ siê na badanie mammograficzne.

Na czym polega samobadanie piersi?

Budowê swoich piersi mo¿esz poznaæ poprzez uwa¿ne ogl¹danie ich  w 
lustrze oraz poprzez badanie dotykiem. Staraj siê robiæ to regularnie  raz 
w miesi¹cu – wybierz najdogodniejszy moment (na przyk³ad podczas 
k¹pieli pod prysznicem). Regularne badanie piersi dotykiem pomo¿e Ci 
poznaæ ich normaln¹ budowê. Pozwoli Ci równie¿ wykryæ zmiany.



Badanie gruczo³ów sutkowych powinno zawieraæ

1. Porównanie wygl¹du piersi w pozycji stoj¹cej oraz le¿¹cej

2. Dok³adne badanie palpacyjne - palcami wed³ug poni¿szego 
schematu.
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Jeœli jest wyciek z brodawki nale¿y ustaliæ, poprzez 
delikatne uciœniêcie brodawki czy

� pojawia siê jednostronnie czy obustronnie,
� wystêpuje samoistnie, czy pod wp³ywem ucisku, 
� w tym celu nale¿y masowaæ zraziki w kierunku brodawki, 

a nastêpnie œcisn¹æ sam¹ brodawkê czy pojawi  siê wydzielina,
� jaki kolor ma wydzielina. 

Kalendarzyk samokontroli piersi

Za³ó¿ sobie kalendarzyk kontroli piersi i notuj: 
� datê samokontroli 
� oraz wyczuwalne  zmiany.

Jeœli wykryjesz podejrzan¹ zmianê

� guzek,
� fa³dkê,
� wci¹gniêcie skóry lub brodawki,
� zaczerwienienie, 
� wyciek z brodawki, 
� lub inn¹ zmianê nie obserwowan¹ dotychczas,

proszê zg³osiæ siê do lekarza!
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CYTOLOGIA

Panie w wieku 25-59 lat zapraszamy na bezp³atne badania 
cytologiczne.

W Polsce 10 kobiet dziennie dowiaduje siê, ¿e choruje na raka szyjki  
macicy.  5  kobiet  dziennie umiera!

Dlaczego rak szyjki jest taki groŸny?

W Polsce rak szyjki jest drugim, co do czêstoœci wystêpowania 
nowotworem z³oœliwym u kobiet do 45 roku ¿ycia. Rak szyjki macicy jest 
nowotworem nazywanym „cichym zabójc¹". Choroba ta mo¿e rozwijaæ 
siê nawet wiele lat, nie daj¹c ¿adnych dolegliwoœci.

Gdy pojawi¹ sie niepokoj¹ce objawy (krwawienie z dróg rodnych, 
up³awy lub ból) natychmiast zg³oœ siê do lekarza.

Tylko regularnie wykonywany wymaz cytologiczny pozwala wykryæ raka 
szyjki macicy we wczesnym etapie rozwoju. Wtedy jest szansa na 
ca³kowite wyleczenie.

Na czym polega badanie cytologiczne? 
(wymaz/rozmaz cytologiczny)

Wymaz cytologiczny polega na pobraniu przez lekarza - ginekologa lub 
po³o¿n¹ - przy pomocy specjalnej szczoteczki komórek z szyjki macicy 
(kana³ i tarcze). Komórki te zostaj¹ nastêpnie poddane ocenie 
mikroskopowej. Badanie cytologiczne trwa kilka minut i jest bezbolesne!

Jak przygotowaæ siê do pobrania wymazu cytologicznego

� Nie zg³aszaj siê w czasie krwawienia miesi¹czkowego,
� Pobranie wymazu powinno nast¹piæ co najmniej 2 dni od 

ostatniego krwawienia miesi¹czkowego,
� 48 godzin przed pobraniem wymazu nie nale¿y u¿ywaæ ¿adnych 

leków dopochwowych,
� 24 godz. przed pobraniem wymazu zrezygnuj ze wspó³¿ycia 

p³ciowego.
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PORADNIA GENETYCZNA

W Poradni udzielane s¹ porady w zakresie genetyki klinicznej w trybie 
ambulatoryjnym. 

Poradnictwo genetyczne skierowane jest szczególnie do osób z rodzin o 
podwy¿szonym dziedziczne uwarunkowanym ryzyku wystêpowania 
chorób nowotworowych.

Do Poradni Genetycznej wymagane jest:

� Skierowanie od lekarza rodzinnego lub onkologa, 
� Wa¿ny dowód ubezpieczenia, 
� Dowód to¿samoœci z nr PESEL. 

Rejestracja 

tel.: 81 747 75 11w. 290, 291
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 14.00-18.00

GDZIE SZUKAÆ DALSZYCH INFORMACJI?

Mammografia

� Infolinia NFZ - tel.: 81 94 88

� Strona COK - 

� Strona WOK - 

� Strona NFZ - 

Cytologia

� Strona WOK - 

www.profilaktykapiersi.pl

www.onkologia.lublin.pl

www.nfz.gov.pl/profilaktyka

www.rakszyjki.org

http://www.profilaktykapiersi.pl
http://www.onkologia.lublin.pl
http://www.nfz.gov.pl/profilaktyka
http://www.rakszyjki.org
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