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Pytania i odpowiedzi
 �Moja córka ma 35 lat i chcia-
łaby wykonać sobie mam-
mografię, ale nie może, bo 
wg NFZ dopiero od 50 roku 
życia przysługuje takie bada-
nie? To, co ma zrobić?

Badania w programie profilak-
tycznym raka piersi są skierowa-
ne rzeczywiście do pań między 
50 a 69 rokiem życia i można je 
wykonać bez skierowania. Ale 
to nie oznacza, że pozostałe ko-
biety są pozbawione możliwości 
wykonania mammografii. Jeśli 
mają jakieś podejrzenia, powinny 
się zgłosić do lekarza ginekologa, 

który może wystawić im skiero-
wania na to badanie, na podstawie 
którego panie, które nie spełnia-
ją kryterium wieku w programie 
– mogą wykonać mammografię 
piersi.

 �Słyszałam o szczepionce 
przeciwko HPV. Czy NFZ ją 
refunduje (bo ponoć jest dro-
ga)? Czy jeśli się zaszczepię, 
to nie będę musiała robić so-
bie więcej cytologii?

NFZ nie refunduje szczepionki 
przeciwko HPV. Ale proszę pa-
miętać, że żadna szczepionka nie 

zwalnia z obowiązku systema-
tycznego badania kontrolnego, 
w tym przypadku – cytologicz-
nego.

 �Na Boże Narodzenie i sylwe-
stra wybieram się do kuzynki 
w góry. Czy tam mogę sobie 
wykonać badanie mammo-
graficzne w ramach progra-
mu (mam 54 lata i jeszcze 
nigdy nie robiłam mammo-
grafii)?

Oczywiście, że tak, nie ma rejo-
nizacji. Jeśli spełnia Pani warunki 
programu, to jak najbardziej – 

może Pani pójść na mammografię 
podczas pobytu u rodziny.

 �Jestem po raku piersi, by-
łam operowana. W tym roku 
chciałam sobie zrobić mam-
mografię w mammobusie, 
który stał w naszej miejsco-
wości. Okazało się, że nie 
mogę. Dlaczego?

Program profilaktyki raka piersi, 
tak jak każdy program profilak-
tyczny jest skierowany do osób 
potencjalnie zdrowych, które 
znajdują się w grupie ryzyka za-
chorowalności. W Pani przypad-

ku, należy wykonać badania kon-
trolne na podstawie skierowania 
od lekarza.

 �Dostałam zaproszenie na ba-
danie mammograficzne. Czy 
jeśli nie pójdę, to zostanę 
jakoś ukarana, np. zapłacę 
wyższą składkę na ubezpie-
czenie zdrowotne?

Nie, w naszym kraju nie ma żad-
nych restrykcji za brak zgłoszenia 
na badania tego typu. Ale zachę-
camy, w trosce o własne zdrowie, 
do skorzystania z tego zaprosze-
nia. Naprawdę warto!

Czekamy 
na Państwa pytania.

Listownie:

Narodowy Fundusz Zdrowia,
Al. Mickiewicza 15,
85-071 Bydgoszcz

(na kopercie prosimy o dopisek 
„Pytanie do NFZ”) 

lub mailem: 
rzecznik@nfz-bydgoszcz.pl
Prosimy także o sugestie i uwagi 

na temat tego, o czym chcielibyście 
Państwo przeczytać  
w „Prosto z NFZ”

Na czym polega program pro-
filaktyki raka piersi?

Program wystartował w 2007 
roku. Przeznaczony jest dla pań 
w wieku 50-69 lat, decyduje data 
urodzenia. Te kobiety powinny raz na 
24 miesiące poddać się badaniu mam-
mograficznemu. Bezpłatnie, bez skie-
rowania. Powinny je wykonać u naj-
bliższego realizatora tego programu 
w pracowni mammograficznej. 

Ile mamy takich pracowni 
w województwie? 

W Bydgoszczy są dwie, w ca-
łym regionie stacjonarnych jest 12 
i do tego są mammobusy, których 
wizyty w mniejszych miejscowo-
ściach są tak częste, jak trzeba. Na 
dziś nie ma problemu z miejscem 
wykonywania badań i dostępno-
ścią do wysokospecjalistycznego 
sprzętu, który spełnia bardzo wy-
sokie wymogi kontroli jakości. 
Jest ona przeprowadzana dwojako. 
Wojewódzki ośrodek koordynujący 
sprawdza, czy sprzętowo i w sensie 
procedury wszystko wykonywane 
jest tak, jak trzeba. A drugi aspekt 
kontroli to jest tzw. audyt kliniczny. 
Wszystkie ośrodki wysyłają przez 
siebie wybrane komplety zdjęć, 
które są oceniane przez krajowych 
audytorów radiologicznych. Oni 
oceniają jakość zdjęć. Nadzór me-
rytoryczny nad pracowniami jest 
więc bardzo ścisły.

Ile kobiet uczestniczy w pro-
gramie?

Zaczynaliśmy od populacji kil-
ku procent przebadanych, na dzisiaj 
wynosi ona w Polsce około 45 pro-
cent. To jest jednak ciągle za mało, 
ponieważ projekt badania mammo-
graficznego przesiewowego powie-
dzie się wówczas całkowicie, jeśli 
będzie w nim uczestniczyć 70 do 
75 procent pań w danej grupie wie-
kowej. 

Dlaczego kobiety nie chcą ko-
rzystać z tych badań?

Wydaje mi się, że dużą rolę od-
grywa tu niski poziom świadomości 
zdrowotnej i, pomimo że wysyła-
my zaproszenia, odpowiedź na nie 
to tylko około 20 procent. Krótko 
mówiąc na 100 zaproszeń tylko 
20 kobiet bada się. Chcę przy tym 
powiedzieć, że zaproszenie nie jest 
warunkiem wykonania badania, ale 
tylko społecznym narzędziem przy-
pominającym – tak bym to nazwał. 

Czyli panie, które nie dostały 
zaproszenia powinny iść do gine-
kologa po skierowanie?

No właśnie nie. Na badania 
mammograficzne w tym progra-
mie nie trzeba skierowania. Panie 
przychodzą do ośrodka, który jest 
w programie tylko z dowodem oso-
bistym. I one są objęte profilaktyką. 
To jedyne w Polsce badanie radio-
logiczne wykonywane u pań w wie-
ku 50-69 lat bez skierowania. 

Gdy pacjentka jest już w tym 
programie, to jakie czerpie z tego 
korzyści.

Przede wszystkim powinna rze-
czywiście, co 24 miesiące korzy-
stać z mammografii. Program jest 
podzielony na dwa etapy. Pierwszy 
to mammografia – pacjentki otrzy-
mują wynik i jest tam wyraźnie jest 
napisane, czy jest on prawidłowy, 
czy też nie. Na tysiąc przebadanych 
pań, 50 otrzymuje wynik nieprawi-
dłowy, czyli znaleziono u nich ja-
kieś zmiany. Nie oznacza to jednak, 
że mają one nowotwór. Trafiają bo-
wiem do drugiego etapu badań, tzw. 
pogłębionej diagnostyki. I wtedy 
wykonywane są na przykład: usg, 
czy też biopsja cienko lub grubo-
igłowa. 

Nowotwór wykrywamy tylko 
u pięciu kobiet na tysiąc przebada-
nych. 

Co się dzieje dalej z tymi ko-
bietami?

Są kierowane dalej do lecze-
nia onkologicznego. Ale trzeba 
zaznaczyć, że dzięki badaniom 
przesiewowym ten nowotwór jest 
zazwyczaj wcześnie wykryty i daje 
to szansę na nowoczesne, oszczę-
dzające leczenie. Odchodzi się od 
zabiegów w których trzeba ampu-
tować piersi. Teraz wykonuje się 
jedynie usunięcie guza nowotworo-
wego, oczywiście zachowując od-
powiedni margines tkanek wokół, 
potem pierś się naświetla radio-
terapią. Ważne jest też, że bardzo 
często nie usuwamy nawet węzłów 
chłonnych.

Czyli te zabiegi nie są okale-
czające?

Jeszcze 10 lat temu było to obli-
gatoryjne. Dziś, już nie. I to dzięki 
doświadczeniom jakie zebraliśmy 
podczas badań przesiewowych. 
I jeszcze raz podkreślam. Dzięki 
nim, nowotwory są wykrywane 
w bardzo wczesnym nie dającym 
jeszcze przerzutów stadium.

Program profilaktyki raka piersi
Rozmowa z 

dr. n. med. Tomaszem Mierzwą, 
specjalistą chirurgii onkologicznej, koordynatorem  Zakładu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Realizatorzy Programu Profilaktyki Raka Piersi 
 w pracowni stacjonarnej

Nazwa Świadczeniodawcy Miejscowość Ulica Telefon

Centrum Onkologii 
im. prof. Franciszka Łukaszczyka 

w Bydgoszczy

Bydgoszcz dr. I. Romanowskiej 2 52 374 31 20

Centrum Onkologii 
im. prof. Franciszka Łukaszczyka 

w Bydgoszczy

Włocławek Królewiecka 2A 54 230 13 00

Miejski Zespół Opieki 
Zdrowotnej Sp. z o.o. 

NZOZ Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 
we Włocławku

Włocławek Kilińskiego 16 54 231 10 62

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Lecznice Citomed” Sp. z o.o. w Toruniu

Toruń M. Skłodowskiej- 
-Curie 73

56 65 84 477

Regionalny Szpital Specjalistyczny 
im. dr  Władysława Biegańskiego 

w Grudziądzu

Grudziądz Rydygiera 15 56 641 46 16

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej

Radziejów Szpitalna 3 54 285 62 90

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rypinie

Rypin 3 Maja 2 54 230 87 45

Samodzielny Publiczny Zespół 
Przychodni Specjalistycznych 

we Włocławku

Włocławek Wyszyńskiego 21A 54 416 53 65

SPZOZ Specjalistyczny Szpital Miejski 
im. M. Kopernika

Toruń Batorego 17 56 61 00 221

SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką

Bydgoszcz Powstańców 
Warszawy 5

52 378 73 00

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 
w Chełmży

Chełmża Szewska 23 56 675 22 55 do 58 
wew. 220

Szpital Wielospecjalistyczny 
im. dr. Ludwika Błażka 

w Inowrocławiu

Inowrocław Poznańska 97 52 35 45 425

Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. L. Rydygiera w Toruniu

Toruń św. Józefa 53-59 56 610 14 59 
wew. 452

Realizatorzy Programu Profilaktyki Raka Piersi 
w pracowni mobilnej (mammobusy stacjonujące okresowo na terenie województwa)

Nazwa Świadczeniodawcy Miejscowość Ulica Telefon

Centrum Onkologii 
im. prof. Franciszka 

Łukaszczyka w Bydgoszczy

Bydgoszcz Dr. I. Romanowskiej 2 52 374 31 10

Lux Med 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Gdynia Nocznickiego 8A 58 666 24 44


