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/ nauka

Problemy screeningu 
raka piersi w Polsce
Barriers for breast cancer screening in Poland

�� 362

AbstrAct
Breast cancer is the most common malignan-
cy among women in Poland. In the twenty-first 
century success of treatment of the cancer is still 
determined by an early detection. It is worth 
asking why women in Poland do not participa-
te in the screening examinations that are free of 
charge and can save their life? When looking for 
the causes of unsatisfactory participation levels 
observed for screening mammography it was 
decided to conduct our own research focusing 
them on the women point of view. The purpose 
of the study was to investigate the opinions of the 
women on what discourages them, and what en-
courages them for screening examinations. The 
study showed that participation in screening in-
creases with education and accessibility to exa-
minations. The most often mentioned by respon-
dents barriers proved to be: lack of symptoms in 
the breast in the absence of knowledge regarding 
the need for such research, lack of stationary 
mammography facility and lack of time.  
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streszczenie
Rak piersi jest najczęściej występującym no-
wotworem złośliwym u kobiet w Polsce. W XXI 
wieku o sukcesie leczenia tego nowotworu na-
dal decyduje wczesne wykrycie, dlatego najsku-
teczniejszym sposobem walki z nim pozostają 
badania przesiewowe. Szukając przyczyn nie-
zadowalającej zgłaszalności na profilaktycz-
ne badania mammograficzne, postanowiono 
przeprowadzić własne badania, koncentrując 
się na punkcie widzenia samych kobiet. Wyniki 
zestawiono z przeglądem literatury na temat 
finansowania profilaktyki w Polsce. Celem 
badania było poznanie opinii kobiet na temat 
badań profilaktycznych. Wykazano, że uczest-
nictwo w badaniach profilaktycznych wzrasta 
wraz ze stopniem wykształcenia uczestniczek. 
Najczęściej wymienianymi przez respondent-
ki barierami okazały się: brak dolegliwości 
w piersiach przy równoczesnym braku wiedzy 
o potrzebie wykonywania takich badań, brak 
w miejscu zamieszkania stacjonarnego ośrod-
ka wykonującego badania oraz brak czasu. 

Słowa kluczowe: rak piersi, finansowanie 
profilaktyki, screening, badanie ankietowe

wprowADzenie
Rak piersi jest najczęściej występującym 
nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. 
Zgodnie ze statystykami Krajowego Rejestru 
Nowotworów w 2012 roku na raka piersi za-
chorowało 16299 kobiet (współczynnik surowy 
zachorowalności 82/100 000, standaryzowany 
współczynnik zachorowalności 51/100  000). 
Obecnie nie ma skutecznej metody zapobie-
gania zachorowaniu na raka piersi. W XXI wie-
ku nadal najskuteczniejszym sposobem walki 
z tym nowotworem pozostaje wczesne wykry-
cie, które decyduje o sukcesie leczenia [1, 2].

Badanie mammograficzne umożliwia 
wykrycie raka piersi jeszcze zanim ujawni 
się klinicznie, co zwiększa szanse na całko-
wite wyleczenie o około 25% [2]. Jak podaje 
Światowa Organizacja Zdrowia WHO (World 
Health Organization), skuteczne programy 
badań przesiewowych w ciągu 8-10 lat obni-
żają umieralność kobiet z powodu raka piersi 
o 25-45% [3]. Zgodnie z rekomendacją Rady 
Europejskiej w sprawie screeningu raka (z 2 
grudnia 2003 roku) screening jako element 
społecznej polityki zdrowotnej powinien być 
skierowany do kobiet w wieku 50-69 lat i ofe-
rować badania mammograficzne w odstępach 

2-letnich [4]. W Polsce dotyczy to ponad 5 mi-
lionów kobiet. Jednak zgodnie z danymi Euro-
stat w grupie wiekowej 50-69 lat mammogra-
fię przynajmniej raz w życiu wykonało niecałe 
80% Polek, co daje Polsce 10 miejsce (na ana-
lizowanych 19 krajów UE). Największy procent 
kobiet, które przynajmniej raz w życiu wyko-
nały mammografię, wykazuje Francja (ponad 
90%), najniższy – Rumunia (ponad 10%) [5].

Przed uruchomieniem w Polsce Popula-
cyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka obserwowano gwałtowny wzrost zacho-
rowalności na raka piersi [5]. Wyniki obser-
wacji 5-letnich przeżyć były niezadowalające 
(szczególnie w porównaniu z innymi krajami 
Europy: Polska – 73,9%; Szwecja – 86,3%; Is-
landia – 93,4%) [6, 7]. Za ten stan rzeczy w opi-
nii specjalistów odpowiadało zbyt późne wy-
krywanie choroby. Kilka lat po uruchomieniu 
populacyjnego programu nie udało się prze-
kroczyć progu 50% objęcia Polek badaniami 
(zgodnie z danymi Systemu Informatycznego 
Monitorowania Profilaktyki SIMP na dzień 1 
stycznia 2014 roku badaniami objęto 2 326 180 
z 5 266 416 Polek w wieku 50-69 lat). 

Według danych z 2012 roku, dotyczących 
wydatków na profilaktykę i zdrowie publiczne 
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na osobę w USD PPP (Purchasing Power Parity), Polska zaj-
muje przedostatnie miejsce z wydatkami na poziomie 27 
USD. Dla porównania w Holandii wydatki te wynoszą 227 
USD na osobę [8]. Trudno się zatem dziwić, że wskaźni-
ki związane z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych 
Polski są zdecydowanie wyższe w porównaniu do krajów, 
które w praktyce od lat stosują zasadę, że lepiej jest zapo-
biegać, niż leczyć [9]. 

cel prAcy
Celem pracy było znalezienie przyczyny niskiej zgłaszal-
ności Polek na profilaktyczne badania mammograficz-
ne oraz próba odpowiedzi na pytania: dlaczego kobiety 
w Polsce nie zgłaszają się masowo na bezpłatne badania 
profilaktyczne oraz co zachęciłoby je do udziału. 

mAteriAł i metoDy
Badania o charakterze kwestionariuszowym przeprowa-
dzono w lipcu w latach 2011 i 2012, wśród kobiet na tere-
nie województwa wielkopolskiego. W pierwszym badaniu 
ankietowym (B1), przeprowadzonym w 2011 roku przez 
studentów elektroradiologii, wzięły udział 3203 kobiety 
w wieku od 50 do 69 lat (do analizy zakwalifikowano 3164 
kompletne ankiety). Celem badania było znalezienie od-
powiedzi na pytanie o przyczyny rezygnacji Wielkopola-
nek z udziału w badaniu profilaktycznym oraz o sposoby 
promocji tego typu badań. 

W założeniu warunkiem koniecznym była płeć (tylko 
kobiety), wiek (pomiędzy 50 a 69 lat) oraz zróżnicowanie 
grupy ze względu na miejsce zamieszkania (miasto Po-
znań, inne miasto, wieś) i wykształcenie (podstawowe 
i niższe, zasadnicze zawodowe, średnie z maturą, wyż-
sze – co najmniej licencjat). Uczestniczkom zapewniono 
anonimowość i możliwość wycofania się w każdym mo-
mencie z wypełniania ankiety. Były także informowane 
o celach i zasadach badania.

W drugim badaniu ankietowym (B2), przeprowadzo-
nym wśród pracownic Wielkopolskiego Centrum Onko-
logii (WCO) w lipcu 2012 roku, uwzględniono 374 respon-
dentki. Celem badania było zbadanie wiedzy na temat 
wybranych programów profilaktycznych skierowanych 
do kobiet, opinii co do barier i korzyści związanych 
z uczestnictwem w tych programach. 

Z założenia ankiety miały być krótkie i skupiać się na 
dwóch konkretnych zagadnieniach:

 – wskazywać powody niepoddania się badaniu 
profilaktycznemu,

 – podpowiadać rozwiązania, które w opinii responden-
tek zachęciłyby kobiety do badań.

Dodatkowo przeprowadzono przegląd literatury doty-
czącej finansowania profilaktyki w Polsce w porównaniu 
do krajów UE. 

wyniki
Wpływ wykształcenia i miejsca zamieszkania na udział 
w badaniach

Wśród 3164 ankietowanych Wielkopolanek aż 59% wy-
konało badanie mammograficzne w ciągu ostatnich 2 lat 
(Rys. 1).

Rys. 1. Udział Wielkopolanek w mammograficznych badaniach profilaktycz-
nych (B1).
Źródło: Opracowanie własne

W grupie badanych pracownic WCO znalazło się 101 
respondentek w wieku 50-69 lat. W ciągu ostatnich 2 lat 
badanie mammograficzne wykonało 75% z nich (Rys. 2), 
co stanowi bardzo dobry wynik. Zgodnie z wytyczny-
mi WHO i standardami europejskim objęcie badaniami 
screeningowymi 70% populacji powinno przynieść 25% 
obniżenie umieralności z powodu raka piersi [3, 4].

Rys. 2. Zestawienie wyników odpowiedzi na pytanie: Czy kiedykolwiek miała 
Pani wykonaną mammografię diagnostyczną lub profilaktyczną (B2)?
Źródło: Opracowanie własne

Uczestnictwo w badaniach profilaktycznych wzra-
sta wraz z poziomem wykształcenia. Najniższy pro-
cent uczestnictwa w programie badań profilaktycznych 
stwierdzono w grupie kobiet z wykształceniem niepeł-
nym i podstawowym (42%), najwyższy (75%) wśród kobiet 
z wykształceniem wyższym (Rys. 3).

Rys. 3. Wykształcenie a udział Wielkopolanek w mammograficznych bada-
niach profilaktycznych (B1).
Źródło: Opracowanie własne

Prawie 60% ankietowanych mieszka w miastach 
mniejszych niż Poznań. Na uczestnictwo w badaniach 
ma wpływ dostępność do programu. W 2011 roku ba-
dania profilaktyczne w Wielkopolsce realizowało 
w trybie stacjonarnym 18 świadczeniodawców, w tym 7 



363
Kosmetologia Estetyczna / 4 / 2014 / vol. 3

zlokalizowanych w Poznaniu. Najwyższy udział w bada-
niach stwierdzono wśród mieszkanek stolicy i innych 
miast Wielkopolski (Rys. 4).

Rys. 4. Miejsce zamieszkania a udział Wielkopolanek w mammograficznych 
badaniach profilaktycznych (B1).
Źródło: Opracowanie własne

bAriery i korzyści
Według definicji profesor Łuszczyńskiej „(…) bariery to 
przekonania kobiet, ich uczucia i myśli, które utrudniają 
udział w badaniu profilaktycznym. Natomiast „(…) ko-
rzyści to przekonania kobiet, ich uczucia i myśli, które 
sprawiają, że kobiety czują się zmotywowane, by wziąć 
udział w przesiewowej mammografii, zamierzają na nią 
pójść, decydują się na ponowne uczestnictwo w badaniu, 
niezależnie od przeszłych doświadczeń z mammografią 
chcą regularnie brać w niej udział, itd.” [10].

Bariery dotyczące uczestnictwa w badaniach profilaktycz-
nych można podzielić na indywidualne (zależne od samych 
kobiet) oraz organizacyjno-strukturalne (które od kobiet za-
leżą w mniejszym stopniu). W badaniu 1. wyodrębniono sie-
dem barier i zaproponowano dodatkową odpowiedź ogólną, 
tzn. inny powód niepoddania się badaniu. W badaniu 2. ogra-
niczono się do pytania otwartego: dlaczego część kobiet nie 
zgłasza się na badanie profilaktyczne? W pytaniu o korzyści 
w badaniu 1. zaproponowano sześć przykładów oraz poprzez 

osobne pytanie otwarte pozostawiono możliwość wypowie-
dzenia własnych opinii i przedstawienia własnych propozycji. 
W badaniu 2. ograniczono się do pytania otwartego: co mo-
głoby zachęcić kobiety do badań?

O bariery zapytano te z ankietowanych Wielkopolanek, 
które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonały badania mam-
mograficznego (n=1304).Najczęściej wskazywane były:

 – brak dolegliwości w piersiach,
 – strach przed badaniem,
 – strach przed diagnozą „rak”,
 – brak stacjonarnego ośrodka w miejscu zamieszkania 

ankietowanej (Rys. 5).

Zaledwie 3% ankietowanych odpowiedziało, że nie 
poddały się badaniu, ponieważ nie słyszały o takiej moż-
liwości, a 5% jako barierę wskazało fakt, że nie wie, na 
czym polega takie badanie. 9% odpowiedzi wskazywało 
na inne, niewymienione wcześniej bariery.

Rys. 5. Przyczyny niezgłoszenia się na badanie profilaktyczne (B1).
Źródło: Opracowanie własne

Pracownice Wielkopolskiego Centrum Onkologii zapy-
tane o przyczyny niezgłaszania się na badania profilak-
tyczne zgłosiły 650 barier (niektóre ankietowane podały 
nawet kilka propozycji). W ich opinii najczęstszym powo-
dem rezygnacji z uczestnictwa w programie jest:

Tabela 1. Propozycje zwiększenia zgłaszalności na badania zaproponowane przez Wielkopolanki (B1)

Propozycja Liczba [%]

Kampania w mediach, ulotki, plakaty z adresami placówek, w których można wykonać badanie, akcje promujące w małych miejscowościach, 
upominki, nagrody pieniężne, wycieczki albo niższe składki zdrowotne

180 23%

Łatwiejszy dostęp do mammografii, więcej ośrodków, najlepiej przy lokalnych przychodniach lub badanie podczas wizyty u ginekologa, 
badania blisko miejsca zamieszkania, dowóz lub bezpłatny dojazd, mammobus i badania stacjonarne także w dni wolne od pracy

142 18%

Przymus, podwyższenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za brak badań profilaktycznych, badanie obowiązkowe np. jako badanie okresowe, 
wysyłanie na badanie przez zakład pracy lub badanie w zakładzie pracy i w czasie pracy, kara za niestawienie się, podwyżka za wykonanie 
lub dzień wolny, szkolenia w miejscu pracy

119 15%

Większy nacisk na profilaktykę, zwiększanie świadomości zdrowotnej, zmiany nastawienia do badań, promowanie badań poprzez akcje, pozytywne 
statystyki, hasła: „wczesne wykrycie ratuje życie”, „zdrowie i długie życie z rodziną”, „samokontrola”, „zbadaj się, przecież to nic nie kosztuje, 
a tak wiele znaczy”, wiedza o samym badaniu, jego celu i znaczeniu, zapewnienie o jakości sprzętu i bezpłatności oraz skuteczności badania

113 14%

Zaangażowanie w kampanię lekarzy rodzinnych, ginekologów i innych specjalistów 71 9%

Spotkania z amazonkami, uczestnictwo w badaniu koleżanki, rodziny, sąsiadki, znanych osób, obecność męża przy badaniu, zetknięcie z rakiem, 
rozmowa z lekarzem na temat zachorowania na nowotwory, łatwiejszy dostęp do specjalisty onkologa

44 6%

Przyjazne podejście personelu, a po badaniu możliwość wypicia kawy 22 3%

Zakres wiekowy od 30., 40., 45. do 70. r.ż., a nawet bez ograniczeń wiekowych lub częstsze badanie 19 2%

Zmiany w piersiach, troska o zdrowie lub predyspozycje genetyczne 18 2%

Gwarancja bezbolesnego badania, mniej bolesne badanie 16 2%

Przełamanie strachu przed diagnozą choroby, wyniszczającym organizm leczeniem, utratą życia 12 2%

Internetowa rejestracja, krótki okres oczekiwania na badanie, natychmiastowy wynik, badanie bez wcześniejszej rejestracji, 
większa elastyczności terminów

11 1%

Zaproszenie imienne, zaproszenie telefoniczne, przypomnienie SMS-em lub e-mailem o upływającym terminie kolejnego badania 9 1%

Gwarancja opieki 2 0%

Odwaga i chęci do tych badań 2 0%

Statystyki zachorowań 1 0%

Źródło: Opracowanie własne
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 – strach (202 odpowiedzi), głównie przed diagnozą „rak 
piersi”, trudami długotrwałego leczenia, zainduko-
waniem raka, bolesnością samego badania czy nawet 
koniecznością dalszych badań;

 – brak wiedzy (134 odpowiedzi). Respondentki pisały 
o potrzebie informowania o tym, gdzie takie bada-
nie można wykonać, że jest ono wykonywane nieod-
płatnie, bez skierowania, zaproszenia, kolejek. Suge-
rowały również konieczność wyjaśnień: po co takie 
badanie się przeprowadza, dlaczego należy je reali-
zować i jakie kroki podjąć w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości;

 – brak czasu (110 odpowiedzi) na wykonanie badania, 
zajęcie się swoim zdrowiem.

29 odpowiedzi typu „nie badają się, bo myślą, że rak ich 
nie dotyczy, bo nie mają objawów choroby, dolegliwości” 
w połączeniu ze 134 odpowiedziami „brak wiedzy” świad-
czy o tym, że za mało i niewłaściwie mówi się o progra-
mie, a informacje na temat profilaktyki raka piersi wciąż 
są niespójne i wymagają uzupełnienia.

Dla badanych Wielkopolanek największą zachętą do 
wykonania badania profilaktycznego byłyby imienne za-
proszenia otrzymane pocztą i obowiązek uczestniczenia 
w takim badaniu (Rys. 6). Tylko 8% odpowiedzi wskazało, że 
upominki byłyby skuteczną formą zachęty do badań.

Rys. 6. Skuteczne formy zachęty do badań wskazywane przez Wielkopolanki (B1).
Źródło: Opracowanie własne

W pytaniu otwartym zapytano, co zachęciłoby kobiety 
do badań profilaktycznych. Swoje propozycje podało 718 
ankietowanych (Tabela 1). 

Analizując odpowiedzi w tabeli 1, należy przeanali-
zować wydatki, jakie ponoszone są na profilaktykę oraz 
zdrowie publiczne w Polsce. Polska z 27 USD wydawany-
mi na osobę zajmuje przedostatnie miejsce w rankingu 18 
krajów UE (Rys. 7). 

Rys. 7. Wydatki na profilaktykę oraz zdrowie publiczne na osobę w USD PPP, 
2010 rok [8].
Źródło: Opracowanie własne

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie wydatki na opie-
kę zdrowotną , Polska wydaje zdecydowanie mniej środ-
ków niż inne kraje UE [11].

DyskusjA i wnioski prAktyczne
Przeprowadzone wśród Wielkopolanek i pracownic WCO 
badania wykazały potrzebę kontynuowania szeroko za-
krojonej kampanii na rzecz upowszechniania w społe-
czeństwie wiedzy o profilaktyce, diagnostyce i leczeniu 
raka piersi. Ankietowane uważają, że zgłaszalność po-
prawiłaby kampania w mediach w połączeniu z plakatami 
i ulotkami w kościołach, supermarketach. W odpowiedzi 
na pytanie o źródło informacji o badaniach profilaktycz-
nych 38% Wielkopolanek wskazało lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej POZ (Rys. 8).

Rys. 8. Udział lekarzy POZ w upowszechnianiu informacji o badaniach profi-
laktycznych (B1).
Źródło: Opracowanie własne

26% Wielkopolanek, które o programie badań profilak-
tycznych dowiedziały się z innych źródeł niż lekarz POZ, 
najczęściej wskazywało zaproszenie imienne, telewizję 
i kampanie medialne (Rys. 9).

Rys. 9. Inne niż lekarz POZ źródła informacji o badaniach profilaktycznych.
Źródło: Opracowanie własne
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Wymienione przez respondentki źródła wskazywa-
ły także wyniki wcześniejszych badań. Rolę mediów 
w badaniu Ex MBA oraz Millward i Brown respondentki 
wskazywały w pierwszej trójce [12]. Problemem pozostają 
wspomniane ograniczone możliwości finansowe – żad-
na stacja telewizyjna (również ta publiczna, z misją) nie 
zgadza się na bezpłatne emitowanie ogłoszeń, nawet 
tych dotyczących kampanii społecznej na rzecz walki 
z rakiem piersi. Z zagadnieniem kampanii związany jest 
także problem zwiększenia świadomości zdrowotnej ko-
biet. Raport potwierdził wcześniejsze opinie, że kobiety 
wykształcone, o wyższym statusie socjoekonomicznym 
częściej zgłaszają się na badania profilaktyczne [10,12,13]. 
Polki wiele wiedzą o badaniach profilaktycznych i raku 
piersi, ale wiedza ta wymaga usystematyzowania [9].

 Ankietowane kobiety wiedzą, że:
 – rak piersi jest groźną chorobą;
 – zbyt późna diagnoza jest przyczyną śmierci wielu kobiet;
 – należy systematycznie badać piersi;
 – rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny;
 – najlepszym sposobem na wczesne wykrycie 

raka piersi jest mammografia, która pozwala na 
wykrycie zmian niewyczuwalnych palpacyjnie 
(przedklinicznych).

Jednak pytane o przyczyny niezgłoszenia się na bada-
nie wskazywały na bariery takie jak:

 – strach przed rozpoznaniem raka;
 – brak wiary w skuteczność leczenia, możliwość wyle-

czenia raka;
 – przekonanie, że na raka piersi chorują tylko kobiety 

obciążone genetycznie;
 – „rak mnie nie dotyczy” („nie jestem w grupie ryzyka”);
 – brak objawów choroby („myślę, że jestem zdrowa”) [13].

To, że Wielkopolanki pytane o przyczyny rezygnacji 
z badania najczęściej wymieniały bariery takie jak brak 
dolegliwości, strach przed diagnozą, strach przed samym 
badaniem, oznacza, że nadal nie rozumieją istoty i celo-
wości badań profilaktycznych. Nadal nie wiedzą, że na 
badania profilaktyczne powinny zgłaszać się:

 – potencjalnie zdrowe kobiety (bez objawów raka piersi);
 – pomimo że czują się zdrowe (mammografia to niein-

wazyjne badanie rentgenowskie pozwalające na wy-
krycie bardzo małych zmian w piersi, jeszcze przed 
klinicznym ujawnieniem się raka piersi);

 – pomiędzy 50. a 69. r.ż. (ponieważ najwyższa zacho-
rowalność na raka piersi obserwowana jest u kobiet 
w wieku powyżej 50 lat – wiek jest istotnym czynni-
kiem ryzyka w raku piersi).

Cieszyć może fakt, że zaledwie 3% ankietowanych ko-
biet nie słyszało o badaniu profilaktycznym. To, że 8% re-
spondentek nie wie, gdzie takie badanie można wykonać, 
stanowi argument za tym, by nadal nie ustawać w upo-
wszechnianiu informacji o programie.

Proszone o wymienienie korzyści, na pierwszych 
miejscach Wielkopolanki wskazały zaproszenie imien-
ne otrzymane pocztą, przymus, przyjazd mammobusu. 
Skuteczność zaproszeń potwierdzały już wcześniejsze 
badania (Millward i Brown, Ex MBA, PAB), jak również 
odpowiedzi kobiet z ankiety wypełnianej przed wyko-
naniem profilaktycznego badania mammograficznego 

(SIMP). Czasami dopiero 10. zaproszenie zdyscyplinuje 
kobietę do badania, jednak nie ma wątpliwości, że za-
proszenia stanowią istotny, stosunkowo tani (ok. 1,7 PLN) 
i konieczny element działań na rzecz skutecznego za-
chęcenia kobiet do badań. Jak wykazują statystyki SIMP, 
wśród prawie 106 000 Wielkopolanek, które w 2011 roku 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne, aż 68% o możli-
wości wykonania bezpłatnego badania profilaktycznego 
dowiedziało się właśnie poprzez zaproszenie imienne 
otrzymane drogą pocztową.

Wielkopolanki podkreślały także wagę dostępności do 
badań. Kobiety chcą mieć możliwość wykonania badania 
w pobliżu miejsca zamieszkania, najlepiej przy przychod-
ni, w miejscu i podczas pracy albo w dzień wolny od pra-
cy. To oznacza, że koniecznym staje się zwiększanie liczby 
świadczeniodawców, a tam, gdzie nie jest to możliwe – wy-
syłanie mammobusów. Do podobnych wniosków doszli au-
torzy badania Ex MBA, w którym prawie 50% ankietowa-
nych zapytanych o odległość, jaką są w stanie pokonać, aby 
zrobić badanie, podało dystans „nie więcej niż 10 km” [13] 
(w Wielkopolsce pomiędzy ośrodkiem w Pile i ośrodkami 
w Poznaniu pozostaje obszar prawie 100 km, na którym 
badania mogą zapewnić wyłącznie mammobusy).

Z badania przeprowadzonego przez Ex MBA wynikało, 
że 72% Polek przynajmniej raz w roku odwiedza lekarza 
POZ [13]. Uczestniczki wszystkich wymienionych badań 
ankietowych podkreślały rolę lekarza w motywacji do 
wykonania badania. W badaniu Capibus podały nawet 
propozycję, by to lekarz POZ pilnował terminarza badań 
profilaktycznych. Propozycje zaangażowania do promo-
cji badań profilaktycznych lekarzy (głownie POZ) zgła-
szały także Wielkopolanki. 38% ankietowanych o możli-
wości wykonania badania profilaktycznego dowiedziało 
się od lekarza POZ (Rys. 11).

Co więcej, opinia lekarza POZ, jego zachęta do uczest-
nictwa w badaniach profilaktycznych wydaje się być bar-
dzo skuteczna. Wśród 1860 kobiet, które w ciągu ostatnich 
2 lat zgłosiły się na badanie, aż 871 (47%) wskazało właśnie 
lekarza POZ jako źródło informacji o programie. Biorąc 
pod uwagę fakt, że spośród 1189 kobiet, które o możliwości 
wykonania bezpłatnej mammografii dowiedziały się od 
lekarza POZ, na badanie zgłosiło się 871, należy uznać, że 
zachęta ze strony lekarza POZ jest skuteczna (73%).

W 2009 roku rozpoczęto starania, aby profilaktyczne 
badania piersi wpisać do kalendarza badań okresowych. 
W momencie gdy Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Socjalnej doszły do porozumienia w tej sprawie, 
realizację pomysłu wstrzymał opór feministek. Co ciekawe, 
wśród propozycji zgłoszonych przez Wielkopolanki pomysł 
przymusu np. poprzez wpisanie profilaktyki do kalendarza 
badań okresowych cieszył się dużą popularnością zarówno 
w pytaniu zamkniętym (20%), jak i otwartym (18%).

Same kobiety mówią o tym, że należy karać kobiety za 
niezgłaszanie się na badania (np. podwyższając składkę 
zdrowotną) albo nagradzać te, które się badają (poprzez 
obniżenie składki zdrowotnej, premię w zakładzie pracy, 
nagrody lub wolny dzień).

Doświadczenia światowe wykazują, że rakiem nie należy 
straszyć, ale z wypowiedzi kobiet jasno wynika, że o raku 
piersi chciałyby wiedzieć więcej. Cenna byłaby możliwość 
porozmawiania z lekarzem (np. spotkania w zakładach 
pracy) czy amazonką (kobietą, która pokonała raka pier-
si), jak również przytaczanie większej ilości przykładów 
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pozytywnych statystyk. Kobiety chcą słyszeć o tym, że 
badanie mammograficzne jest bezpieczne, sprzęt, na 
którym wykonywane są badania – dobry, a leczenie sku-
teczne (gwarancja, że onkolodzy potrafią skutecznie le-
czyć wcześnie wykrytą chorobę). Wielkopolanki oczekują 
także zmian w organizacji pracy pracowni przesiewowych. 
Część tych oczekiwań da się spełnić, dotyczy to np. moż-
liwości wykonania badania w godzinach popołudniowych, 
w dni wolne od pracy, w czasie pracy i na terenie zakładu 
pracy, miły i przyjazny personel, a nawet możliwość wy-
picia kawy podczas oczekiwania na badanie. Z przyczyn 
oczywistych żądania natychmiastowego otrzymania wy-
niku, obecności męża podczas badania czy całkowitej bez-
bolesności badania dziś jeszcze spełnić się nie da.

Część wniosków wskazuje na niedoinformowanie ko-
biet na temat: bezpłatności badania, krótkiego czasu 
oczekiwania na badanie (większość ośrodków wykonuje 
badania bez żadnego oczekiwania), większej elastyczno-
ści terminów (właśnie dlatego w wysyłanych zaprosze-
niach podawane są godziny pracy i telefony do rejestracji, 
aby kobieta sama wybrała odpowiadający jej termin).

poDsumowAnie
W Polsce od 2007 roku profilaktyczne badania mammo-
graficzne mogą być realizowane z zapewnieniem aktyw-
ności (prawie 100% kobiet kwalifikujących się do badań 
w danym roku otrzymuje zaproszenie imienne) oraz po-
pulacyjności (prawo do badań ma 100% zdrowych kobiet 
w wieku 50-69 lat – Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za 
każde badanie). Niestety, część kobiet nie wykorzystuje 
tej możliwości. Niewątpliwe korzyści z udziału w bada-
niach profilaktycznych odnosi każda kobieta, u której 
zostanie wykryte wczesne stadium raka. Korzyścią taką 
jest możliwość zastosowania skuteczniejszego leczenia 
przy zachowaniu piersi. Jednak aby realizacja programu 
przesiewowego zaowocowała obniżeniem umieralności 
Polek z przyczyn raka piersi, badaniami profilaktyczny-
mi należałoby objąć przynajmniej 70% tej populacji, dla-
tego tak ważne jest znalezienie skutecznych form zachę-
cania kobiet do badań [14].
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