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Strach, niedowierzanie, bagatelizowanie problemu
ego
– niezależnie od wieku tak właśnie czują się kobiety,
„twoj ka”
które wyczuły w piersi guzek. Wtedy jednak nie
dziec
można ani panikować, ani bezczynnie czekać, tylko jak
najszybciej zgłosić się do kliniki, która gwarantuje szybkie
badania diagnostyczne i w razie potrzeby leczenie.
Z
rozmawiamy o tym, jak się badać, dokąd się zgłaszać w razie
problemów, a także o tzw. Breast Cancer Unit (BCU), czyli
akredytowanych klinikach zajmujących się leczeniem raka
piersi, których powstawanie właśnie w Polsce wstrzymano.

prof. dr n. med.
Tadeusz Pieńkowski,

jest onkologiem, zajmuje się
leczeniem raka piersi,
kieruje Kliniką Onkologii
w Europejskim Centrum
Zdrowia w Otwocku
Jest też przewodniczącym
Międzynarodowego Towarzystwa
Senologicznego (Senologic
International Society),
czyli federacji regionalnych
i narodowych stowarzyszeń
zajmujących się problemami
dotyczącymi diagnostyki
i leczenia chorób piersi.

prof. dr. n. med. Tadeuszem Pieńkowskim

Nie musimy um ierać na raka!
Jak często kobiety powinny
badać piersi?

rozmawiały: ALEKSANDRA SOBIERAJ, DOROTA MIRSKA-KRÓLIKOWSKA (VITA)

Tak. Ale uściślę: nie tyle chroni, ile
zmniejsza ryzyko. Warto pamiętać, że
żeby karmienie piersią miało minimalne
znaczenie ochronne, musi trwać nie
kilka tygodni, ale chociaż kilka miesięcy.
Brytyjskie badania dowiodły, że karmiąc
piersią przez rok, kobieta zmniejsza ryzyko zachowania na raka piersi o niecałe 5 proc. Rak piersi to taki typ nowotworu, w którym nie ma jednego silnego
czynnika związanego z zachorowaniem.
Ryzyko jest wypadkową stylu życia i warunków genetycznych, przy czym
u większości osób zmian genetycznych,
które mogłyby usprawiedliwić wystąpienia raka, nie ma. Znane są geny wysokiego ryzyka raka piersi, ale osoby z tą
mutacją genów to tylko 5 proc. chorych.

Co zwiększa ryzyko choroby?
Najsilniej to, co jest promowane przez
nasz styl życia, naszą cywilizację, czyli
wczesny wiek pierwszej miesiączki,
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późny wiek ostatniej naturalnej miesiączki, czyli ogólnie czas fizjologicznej
aktywności hormonalnej kobiety,
a także liczba donoszonych ciąż i wiek
pierwszego porodu. Czynnikiem, który
jest ściśle związany ze wzrostem ryzyka
zachorowania, jest późny pierwszy poród, czyli w statystykach po 25–26. roku
życia. A tymczasem statystyczna Polka
rodzi około 30. roku życia. Jeśli chodzi
o liczbę porodów, to oczywiście im ich
więcej, tym ryzyko raka piersi niższe.
Czynnikiem ryzyka jest też nadwaga.
Jak widać, spośród tych czynników
modyfikować można (z trudem)
utrzymywanie właściwej masy
ciała, pozostałe są związane ze
stylem życia i szans na ich
zmianę raczej nie ma.
W tej chwili ryzyko zachorowania Polki na raka piersi
jest około trzy razy mniejsze
niż Szwedki czy Angielki.
Wciąż jest ono u nas nie
bardzo wysokie, ale... gwał-

townie rośnie w związku ze zmianami
cywilizacyjnymi, o których już mówiliśmy, oraz z bezdzietnością. Realnym
problemem jest to, że szanse wyleczenia Polki są dużo mniejsze niż wyleczenia Szwedki lub Angielki.

Napisz list do
premiera i ministra!
Przyłącz się do akcji miesięcznika
„Vita” pod hasłem „Pokonaj Raka tu
i teraz”. Chodzi o pisanie listów do
polskich władz (premiera,
prezydenta, ministra zdrowia)
z apelem do, by przyspieszyć
tworzenie nowoczesnych
ośrodków leczenia raka piersi,
czyli Breast Cancer Units,
których tworzenie
zostało wstrzymane.
List możesz wysłać
mejlem ze strony:
www.vita.pl oraz
www.babyonline.pl

FOT.: JOLA LIPKA

Czy karmienie piersią
chroni przed rakiem piersi?

Wszystkie kobiety od 20–25. roku życia
powinny co miesiąc wykonywać autobadanie – te miesiączkujące po ustąpieniu krwawienia, na początku drugiej
fazy cyklu. Jeden warunek: trzeba to robić systematycznie. To największy problem, bo tylko 3–5 proc. kobiet regularnie się sama bada. Przynajmniej raz
w roku lekarz powinien też zbadać
piersi. Kobiety z grupy największego ryzyka, czyli te po 50. roku życia, powinny korzystać z badań przesiewowych co dwa lata. Tu znów jest
problem, bo robi je zbyt mało kobiet,
tylko 40 proc. Żeby taki program dał
korzyści powinno je robić 65–80 proc
kobiet. Ale choćby nawet wszystkie
wykonywały te badania, to żeby się to
przełożyło na wydłużenie ich życia, muszą bez niepotrzebnej zwłoki mieć wykonane dalsze badania diagnostyczne
i podjęte leczenie. Tymczasem z badań
naszej organizacji wynika, że przyczyną
opóźnionego zgłaszania się kobiet na
leczenie jest to, że one się bardziej boją

systemu ochrony zdrowia niż nowotworu. To tragedia!

Czy młode kobiety często
chorują na raka?
Nowotwory to jednak choroba osób dojrzałych. Jednym z powodów, dla których
rośnie ilość zachorowań na raka, jest to,
że populacja się starzeje. Ryzyko raka
zaczyna znacząco wzrastać po pięćdziesiątce i rośnie przez kolejne 20 lat.
Około 70. roku życia przestaje i utrzymuje się na jednym poziomie. Ale zachorować mogą kobiety w każdym
wieku, także bardzo młode, choć zdarza
się to zdecydowanie rzadziej niż w przypadku starszych kobiet. Są cztery specjalne grupy chorujących na raka piersi:
bardzo młode kobiety, czyli do 35 lat,
kobiety w wieku podeszłym, czyli powyżej 65–70. roku życia, kolejna grupa to
młode kobiety w ciąży i następna: mężczyźni. Ogólne zasady diagnostyki i leczenia dla wszystkich chorych są takie
same, ale chorych z tych czterech specjalnych grup z racji ich odrębności leczy się trochę inaczej niż pozostałych.

Można leczyć kobiety
w ciąży?
Oczywiście. To wielka tragedia, gdy
przyszła mama zachorowuje na nowotwór złośliwy. Po pierwsze, zupełnie nie
spodziewa się takiej choroby. Po drugie,
fizjologiczne zmiany, jakie zachodzą
w piersiach, utrudniają rozpoznanie
raka. Takie zachorowanie zdarza jedno
na 5–10 tysięcy ciąż. Ale ponieważ wiek
pierwszej ciąży ulega podwyższeniu,
liczba zachorowań będzie rosła. Kobiety,
które zachorują w ciąży, powinny być
tak samo diagnozowane i leczone jak
inne. Ograniczenia i wyjątki istnieją, ale
one zależą od wieku ciąży. Dopuszczalna jest większość badań: ultrasonografia, badania krwi, nawet mammografia, biopsje. Również większość leków
po zakończeniu pierwszego trymestru
ciąży może być bezpiecznie stosowana.
Ale najlepsze wyniki leczenia uzyskuje
się, jeśli jest ono prowadzone w ośrodkach diagnostyki i leczenia raka piersi,
tzw. Breast Cancer Units, które koordynują działania różnych specjalistów, by
optymalnie wykorzystać ich wiedzę.
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Nie lekceważ
objawów
Oto symptomy, które powinny
skłonić cię do pilnej wizyty
u lekarza:
• guzek, zgrubienie lub innego
rodzaju dysproporcja, którą
wyczułaś pod palcami podczas
samobadania piersi;
• asymetria piersi, której
wcześniej nie dostrzegłaś
( jeden gruczoł większy od
drugiego);
• zmiana koloru skóry na
piersi, marszczenie się,
napinanie, pogrubienie
lub inne zmiany w wyglądzie;
• wciągnięcie brodawki,
wyciekanie płynu lub
jakiekolwiek inne anomalie
w wyglądzie piersi;
• bolesność, obrzęk lub
powiększenie węzłów
chłonnych pod pachą
(normalnie są one niewyczuwalne
w dotyku)
BADAJ SIĘ! Mammografia umożliwia
rozpoznanie choroby w fazie,
w której nie daje ona jeszcze
żadnych dolegliwości. Jeśli więc
skończyłaś 35 lat, idź na
mammografię. Po ukończeniu
40 roku życia rób ją co dwa lata
(chyba że lekarz zaleci inaczej).
Parlament Europejski zobowiązał kraje
unijne do tworzenia ich do 2016 roku
i NFZ przygotowywał rozporządzenie
w sprawie tych ośrodków, ale nie będzie
ono realizowane. W Polsce jedynie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
w Szczecinie zostało akredytowane
przez Międzynarodowe Towarzystwo
Senologiczne (SIS), którego mam zaszczyt być prezesem. Dalsze ośrodki
o to aplikują. Ponieważ rakowi piersi nie
da się zapobiegać, trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby jak najwcześniej tę
chorobę rozpoznawać i ją leczyć.

Czym się różni Breast
Cancer Unit od tradycyjnej
kliniki onkologicznej?
To ośrodek wyspecjalizowany w leczeniu raka piersi, przyjmuje kobiety we
wszystkich stadiach choroby. Żeby uzyskać status BCU, przyznawany przez
międzynarodowe towarzystwa naukowe
(np. SIS) muszą w nim być przestrzegane tzw. normy akredytacyjne, czyli
ściśle określone zasady dotyczące leczenia pacjentek z nowotworem piersi.
Przede wszystkim każdą chorą zajmuje
się nie jeden lekarz, ale zespół specjalistów, w skład którego wchodzą np. chirurg onkologiczny i rekonstrukcyjny, onkolog kliniczny, radioterapeuta, patolog,
genetyk, radiolog, psychoonkolog, fizjoterpeuta. Decyzje dotyczące leczenia
podejmują wspólnie. Dowiedziono, że
leczenie prowadzone przez ściśle ze
sobą współpracujących ekspertów
zwiększa skuteczność terapii. Lekarze
są też uczeni odpowiedniej komunikacji z pacjentkami, opiekują się nimi i interesują ich losami wiele lat po leczeniu
(co jest potrzebne do prowadzenia badań, do których BCU są zobligowane).

Brzmi to… fantastycznie.
Ale w akredytowanych ośrodkach tak
właśnie jest. Kolejna ważna zasada to
przestrzeganie norm czasowych. Badania naukowe potwierdziły, że o powodzeniu kuracji w dużej mierze decyduje
odstęp czasu pomiędzy trzema tzw. momentami węzłowymi: dzień, w którym
kobieta zauważyła zmianę w piersi lub
otrzymała wynik badania, potwierdzenie rozpoznania, podjęcie leczenia. Im
czas pomiędzy nimi będzie dłuższy, tym
mniejsze szanse na wyleczenie. W BCU
ten odstęp czasowy nie ma prawa przekroczyć kilkunastu dni. W takim instytucie musi także znajdować się sprzęt
najwyższej klasy, lekarze są zobligowani stale podnosić swoje kompetencje

poprzez udział w międzynarodowych
sympozjach BCU, wymieniać doświadczenia z innymi specjalistami.

Czy każda pacjentka, która
przyjedzie do BCU do
Szczecina, będzie przyjęta?
Tak. Ale nie możemy pań z całej Polski
wysyłać do Szczecina! Leczenie onkologiczne trwa nawet przez kilka miesięcy. Klinika nie może więc być zbyt daleko od miejsca zamieszkania pacjentki.
Aby takie placówki dobrze działały, powinno ich być więcej: optymalnie jedna
na 500–700 tys. mieszkańców. Niestety,
ich przygotowanie wymaga wysiłku administracyjno-organizacyjnego i dużo
kosztuje. W maju byliśmy przekonani,
że pieniądze przeznaczone przez NFZ
na otwieranie kolejnych BCU się znajdą,
ale te nadzieje były przedwczesne.

Gdzie poza BCU szukać
dobrych lekarzy?
W Regionalnych Ośrodkach Onkologicznych, Poradniach Chirurgii Onkologicznej, Poradniach Chorób Piersi. Takie ośrodki są w każdym większym
mieście, ich adresy będą w najbliższej
przychodni. Warto skontaktować się
z jedną z organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych (patrz ramka).
Są tam ludzie, którzy przez takie leczenie przeszli i mogą doradzić do kogo iść,
zweryfikują informacje od specjalisty,
pomogą wybrać szpital. Ważna jest też
rozmowa z osobą, która rozumie to, co
przechodzi chora kobieta. Pomoże opanować lęk, da wsparcie i zmobilizuje do
skutecznego działania. Warto korzystać
z onkologicznych telefonów zaufania i
profesjonalnie prowadzonych stron w
internecie (patrz ramka). Im więcej informacji o chorobie czy sposobach jej
leczenia, tym mniejszy lęk, łatwiejsze
rozmowy z lekarzami i większe szanse
na powrót do zdrowia.
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Materiał powstał we współpracy z miesięcznikiem o zdrowiu „Vita”

FOT.: JOLA LIPKA

Dokąd po pomoc?
800 49 34 94 – bezpłatna infolinia, na pytania odpowiadają lekarze Polskiej Unii Onkologii, pn.– czw. , 16.00-22.00.
Polskie Amazonki Ruch Społeczny: www.ruchspoleczny.pl – m.in. ważne telefony, adresy, opinie innych pacjentów
o ośrodkach onkologicznych, ważne porady, np. jak przygotować się do pierwszej wizyty u onkologa, jakie pytania
zadawać lekarzowi, wydrukujesz tu też Dzienniczek Pacjenta.
Inne adresy Amazonek: Kluby Amazonek www.amazonkifederacja.pl, Poradnia Amazonki: www. poradniaamazonki.pl
Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych: www.alivia.org.pl
Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych: www.pkopo.pl

