
 
Jakie są zasady wykonywania badań profilaktycznych? 

 
Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce. Warunkiem wyleczenia 
jest wczesne wykrycie – dlatego tak ważne są regularne badania. 
 
Kiedy powinnaś zacząć się badać? 
Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat, dlatego większość 
towarzystw naukowych rekomenduje u kobiet z przeciętnym ryzykiem zachorowania rozpoczęcie 
badań przesiewowych w 50 roku życia. 
Podstawowym badaniem przesiewowym jest mammografia, czyli badanie rentgenowskie. Dzięki niej 
można wykryć guzki, które nie są wyczuwalne w badaniu palpacyjnym, co znaczy, że raka piersi 
można wykryć na wczesnym etapie – gdy nie występują objawy, a leczenie jest najskuteczniejsze. 
Zgodnie z programem profilaktycznym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
mammografia powinna być wykonywana co dwa lata. Niektóre towarzystwa naukowe zalecają 
wykonywanie mammografii co rok, a niektóre rekomendują rozpoczęcie badań przesiewowych w 40 
lub 45 roku życia. Wszystkie jednak zgodne są co do tego, że każda kobieta powinna wykonać 
pierwszą mammografię nie później niż w 50 roku życia. 
U młodych kobiet z uwagi na przewagę tkanki gruczołowej piersi oraz u kobiet ciężarnych i 
karmiących piersią zaleca się jako badanie podstawowe ultrasonografię. Częstość jej wykonywania 
zależy od stwierdzonych nieprawidłowości i jest ustalana indywidualnie. 
Mimo że badania naukowe nie potwierdziły, że samobadanie zmniejsza umieralność z powodu raka 
piersi, warto o nim pamiętać i wykonywać je co miesiąc. Jest to badanie łatwe i nie zajmuje dużo 
czasu. Konieczne jest poinformowanie lekarza o wszystkich zauważonych zmianach w stosunku do 
poprzedniego badania. Wszystkie kobiety od 25 roku życia powinny być poinformowane o technice, 
korzyściach oraz ograniczeniach samobadania piersi. 
 
Czy jesteś w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi? 
Zachorować może każda kobieta, dlatego tak ważne są regularne badania. Jesteś w grupie 
zwiększonego ryzyka zachorowania, jeśli w Twojej rodzinie kobiety chorowały na raka piersi, późno 
urodziłaś pierwsze dziecko, nie karmiłaś piersią (lub karmiłaś krótko), pierwszą miesiączkę miałaś 
przed 12 rokiem życia, długo stosowałaś antykoncepcję hormonalną. Powinnaś rozważyć coroczną 
mammografię już w wieku 40 lat (lub wcześniej badanie USG). 
 
Czy namawiałaś swoją mamę na badanie? 

Bardzo często świadomość zdrowotna młodszego pokolenia jest większa niż starszego. Gdy pójdziesz 
na następne urodziny swojej mamy, dołącz do prezentu zaproszenie na mammografię lub karteczkę 
z przypomnieniem o konieczności przeprowadzenia badania. Zapewnij mamę, że Ty też badasz się 
regularnie. 
Niestety towarzystwa naukowe nie piszą w zaleceniach, jak sprawić, żeby każda kobieta w 50 roku 
życia miała za sobą co najmniej pierwszą mammografię: dają jednak jednoznaczne wytyczne 
dotyczące czasu i wskazań do jej przeprowadzenia. 
 
 
 
 
 
 



PAMIĘTAJ! 

 
1. Jeśli masz 50 lat, powinnaś wykonać pierwszą mammografię. W badaniach 

naukowych udowodniono, że u kobiet w wieku 50-69 lat, które regularnie 
wykonują mammografię, ryzyko zgonu z powodu raka piersi jest niższe niż u 
kobiet, które jej nie wykonują. 
 

2. Jeśli jesteś w grupie zwiększonego ryzyka raka piersi, badania profilaktyczne 
warto rozpocząć już w 40 roku życia. 
 

3. Choć samobadanie piersi nie jest obecnie jednoznacznie rekomendowane 
przez towarzystwa naukowe, warto je regularnie wykonywać już od 25 roku 
życia, a o wszystkich zauważonych zmianach trzeba porozmawiać ze swoim 
lekarzem. 

 
Lek. Tomasz Gruziel, specjalista medycyny rodzinnej, wiceprezes Fundacji Profilaktyka 
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