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Koordynator BCU: dr nauk med. Piotr K?dzierawski, specjalista radioterapii
20 kwietnia 2015 ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii (?CO) uzyska?o akredytacj? ?wiatowego Towarzystwa
Senologicznego (SIS), potwierdzaj?c?, ?e dzia?aj?ce w strukturach ?CO Breast Cancer Unit spe?nia warunki
o?rodka specjalizuj?cego si? w kompleksowej diagnostyce i leczeniu chorych z rakiem piersi. Dzia?alno?? Breast
Cancer Units jest wzmocniona rezolucj? Parlamentu Europejskiego z 2006 roku, wskazuj?c? g?ówne cele BCU a
tak?e nakre?laj?c? potrzeb? upowszechniania tego modelu opieki. Pierwszym szpitalem w Polsce, który otrzyma?
akredytacj? SIS jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Nasz szpital jest drugim z kolei, posiadaj?cym tak?
akredytacj?. W leczeniu chorych z rakiem piersi wykorzystujemy kilka metod terapeutycznych:

leczenie chirurgiczne,
radioterapi?,
chemioterapi?,
hormonoterapi?,
leczenie biologiczne.
W (?CO) od kilku lat dzia?a zespó? do spraw diagnostyki i leczenia chorych z rakiem piersi. W sk?ad tego zespo?u
wchodz?: chirurdzy, radiolodzy, patolodzy, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni, piel?gniarki onkologiczne,
psycholodzy, ginekolodzy, specjali?ci rehabilitacji. Celem BCU jest zapewnienie wszystkim kobietom, które
zg?aszaj? si? do ?CO z podejrzeniem raka piersi lub ju? rozpoznanym rakiem, dost?p do ?wiadcze? na
jednakowym poziomie. ?CO jest liderem w leczeniu chorych z rakiem piersi w regionie ?wi?tokrzyskim. Leczymy
tak?e chore z ca?ej Polski.
Wykonujemy coraz mniej mastektomii w zwi?zku z upowszechnieniem bada? przesiewowych (mammografia) i
wykrywaniem raka piersi we wczesnym stadium. Stosujemy zabiegi oszcz?dzaj?ce pier?, zabiegi rekonstrukcyjne
(natychmiastowe lub odroczone). Prowadzimy leczenie systemowe zgodnie z biologi? raka. Stosujemy
nowoczesn? radioterapi? konformaln?, leczenie biologiczne, rehabilitacj? fizyczn?, psychiczn? i spo?eczn?.
Leczone s? wszystkie chore, niezale?nie od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Po okre?leniu stopnia
zaawansowania choroby przypadek ka?dej pacjentki jest omawiany przez zespó? specjalistów (konsylium).
Najcz?stszym sposobem leczenia pierwotnego jest leczenie chirurgiczne. Chora jest informowana przez chirurga o
mo?liwym leczeniu operacyjnym i jego zakresie (np. radykalna mastektomia, mastektomia prosta, leczenie
oszcz?dzaj?ce lub zabieg z rekonstrukcj? piersi). O zakresie operacji decyduje chora wraz z chirurgiem. W
przypadku braku mo?liwo?ci wykonania zabiegu operacyjnego z powodu zbyt du?ego zaawansowania raka
proponowane jest leczenie systemowe - chemioterapia lub hormonoterapia. Ma ono na celu zmniejszenie si? guza
nowotworowego i uzyskanie mo?liwo?ci wykonania bezpiecznego radykalnego zabiegu chirurgicznego. Po zabiegu
chirurgicznym konsylium ponownie analizuje wynik badania histopatologicznego pooperacyjnego. Ka?dy
przypadek jest traktowany indywidualnie i w zale?no?ci od czynników prognostycznych i predykcyjnych jest
planowane dalsze leczenie. Mo?e by? to chemioterapia, hormonoterapia, radioterapia, leczenie biologiczne.
Oczywi?cie nie leczymy raka, lecz chor?, poniewa? w decyzjach terapeutycznych brane s? pod uwag? inne
czynniki takie jak wiek chorej, choroby wspó?istniej?ce, preferencje. Dodatkowo proponowane s? zabiegi
rehabilitacyjne, w tym równie? konsultacje psychologa lub psychiatry. Chore poddane terapii maj? do dyspozycji
leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne. Mog? tak?e skorzysta? z poradnictwa genetycznego (mo?liwo??
okre?lenia prawdopodobie?stwa zachorowania na raka cz?onków rodzin i wp?ywanie na jego wczesne wykrycie
poprzez badania diagnostyczne odpowiednio zaplanowane). Po leczeniu prowadzimy badania kontrolne maj?ce na
celu ocen? skuteczno?ci leczenia, a tak?e wykrycie wznowy lub kolejnego ogniska raka (w drugiej piersi).
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