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Wiedza i praktyka w zakresie samobadania piersi

Knowledge and practice of breast self-examination

Roma RoemeR-Ślimak1, A–F, Jan Ślimak 2, B, C, F, agnieszka mastaleRz-migas 1, 3, A, D, G,
DagmaRa PokoRna-kałwak1, 3, B, D, F

1 Centrum medyczne aD-meD sp. z o.o.
2 oddział Chorób wewnętrznych szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w trzebnicy 
3 katedra i zakład medycyny Rodzinnej Uniwersytetu medycznego we wrocławiu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. nowotwory piersi są najczęstszym nowotworem u kobiet w Polsce. Choroby nowotworowe są drugą co 
do częstości przyczyną zgonów na świecie. w naszym kraju wykrywa się zbyt często zaawansowane zmiany nowotworowe. 
Jest to spowodowanie m.in. niewystarczającą wiedzą pacjentów na temat wczesnych objawów choroby nowotworowej. Dzię-
ki realizacji programów edukacyjnych, obserwuje się wśród Polaków powolny wzrost świadomości i wiedzy onkologicznej.
Cel pracy. ocena praktycznej i teoretycznej wiedzy pacjentek dotyczącej samobadania piersi, objawów alarmowych i samo-
dzielnego wykonywania badania oraz określenie zależności wiedzy od wieku i wykształcenia.
Materiał i metody. Przeprowadzono autorski kwestionariusz ankiety na grupie 90 losowo wybranych kobiet. 50% badanych 
kobiet zamieszkiwało województwo małopolskie (Podhale) – grupa i, 50% zamieszkiwało województwo dolnośląskie – grupa ii.
Wyniki. w obu badanych grupach najczęściej kobiety wykonujące samobadanie piersi robią to nieregularnie. Regularne, 
comiesięczne badanie zadeklarowało 24% kobiet z grupy ii i tylko 4% z grupy i. w odpowiedzi na pytanie o badanie węzłów 
chłonnych, „węzły pachowe” wybrało 64% badanych z grupy i i 62% badanych z grupy ii. we wszystkich analizowanych 
pytaniach wiek i poziom wykształcenia badanych nie miały istotnego znaczenia przy wyborze odpowiedzi. 
Wnioski. większość badanych kobiet ma wystarczającą wiedzę na temat samobadania piersi, ale nie znajduje to odzwier-
ciedlenia w praktyce. kobiety z terenu Dolnego Śląska cechuje większa świadomość zdrowotna w zakresie profilaktyki raka 
piersi niż kobiety z Podhala. 
Słowa kluczowe: profilaktyka raka piersi, samobadanie, edukacja zdrowotna.

Background. Breast cancer is the most common cancer in women in Poland. Cancer is the second most common 
cause of death in the world. in our country too often advanced cancerous lesions are detected. this is caused by insufficient 
knowledge of patients on early signs of malignancy. thanks to the implementation of educational programs, there is a slow 
growth of consciousness and knowledge of oncology among the Poles. 
Objectives. the aim of work was to assess the practical and theoretical knowledge of patients on breast self-examination, 
symptoms and determining the relationship of knowledge and age and education. 
Material and methods. a survey questionnaire on a group of 90 randomly selected women was conducted. 50% of women 
were from south of Poland (Podhale) – group i, and 50% were from lower silesia – group ii.
Results. in both treated groups mostly women who perform breast self-examination, do so irregularly. Regular, monthly exami-
nation was declared by 24% of women in group ii and only 4% in group i. in response to a question about the examination of 
lymph nodes, “axillary nodes” were chosen by the 64% of respondents in group i and 62% in group ii. in all analyzed ques-
tions age and level of education of respondents did not have a significant impact on the choice of answers. 
Conclusions. most of the surveyed women have sufficient knowledge on breast self-examination, but this is not reflected in 
practice. women from lower silesia are characterized by greater awareness of health prevention of breast cancer than women 
of Podhale.
Key words: breast cancer prophylaxis, self-examination, health education.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Pierwszą przyczyną zgonów polskich kobiet do 65. r.ż. 

są nowotwory złośliwe, a wśród kobiet w wieku 40–55 rak 
piersi jest na pierwszym miejscu. wysokie jest tempo wzro-
stu zachorowalności na nowotwory złośliwe piersi u kobiet 
w Polsce, a prawie równoległy przebieg krzywych zachoro-
walności i umieralności świadczy o małej poprawie wyle-
czalności chorych [1].

w Polsce wykrywa się zbyt często zaawansowane zmia-
ny nowotworowe, które są trudniejsze do leczenia i gorzej 
rokują. Jest to spowodowanie m.in. niewystarczającą wie-
dzą pacjentów na temat wczesnych objawów choroby no-
wotworowej. Dzięki realizacji programów edukacyjnych 

obserwuje się wśród Polaków stopniowy wzrost świadomo-
ści i wiedzy onkologicznej [2, 3].

samobadanie piersi lub badanie takie wykonane przez 
lekarza czy pielęgniarkę było przez wiele lat propagowane 
jako badanie skriningowe, w celu wykrycia raka piersi we 
wczesnym stadium i zmniejszenia ryzyka zgonów z powo-
du tego nowotworu. obecnie uznaje się je za badanie o zbyt 
małej czułości, mające jednak duże zalety edukacyjne [4].

 Cel pracy
Celem pracy była ocena wiedzy pacjentek dotyczącej 

samobadania piersi, objawów alarmowych i samodzielnego 
wykonywania badania. 
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Materiał i metody
Przeprowadzono autorski kwestionariusz ankiety w gru-

pie 90 losowo wybranych kobiet: 50% badanych kobiet za-
mieszkiwało województwo małopolskie (Podhale) – grupa 
i, 50% zamieszkiwało województwo dolnośląskie – grupa 
ii. w obydwu grupach większość ankietowanych stanowiły 
osoby młode (do 34. r.ż.). w grupie i średni wiek badanych 
wynosił 38 ± 14 lat, natomiast w grupie ii – 34 ± 13 lat. 
większość kobiet posiadała co najmniej średnie wykształ-
cenie. 

Wyniki
w obu badanych grupach najczęściej kobiety wykonu-

jące samobadanie piersi robią to nieregularnie – gdy sobie 
o tym przypomną. taką odpowiedź zaznaczyło 49% kobiet 
z grupy i i 47% z grupy ii. Regularne, comiesięczne badanie 
zadeklarowało 24% kobiet z grupy ii i tylko 4% z grupy i. 
w grupie kobiet zamieszkujących województwo małopol-
skie 22% kobiet nie bada piersi wcale, w drugiej grupie ta-
kiej odpowiedzi udzieliła tylko 1 osoba (2%).

w obu grupach większość kobiet udzieliła prawidłowej 
odpowiedzi na pytanie, w której fazie cyklu takie badanie 
powinno się przeprowadzać – 38% w grupie i i 75% w gru-
pie ii. Jednocześnie w grupie i, wśród kobiet niebadających 
piersi wcale, aż 9/10 badanych nie wiedziało, kiedy bada-
nie powinno być wykonywane. 9% kobiet z każdej z grup 
odpowiedziało, że faza cyklu nie ma znaczenia dla przepro-
wadzania samobadania piersi.

Prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące pozycji, 
w jakiej samobadanie powinno być wykonywane, udzieliło 
29% kobiet z grupy i i 62% z grupy ii – w obu przypadkach 
był to największy odsetek spośród udzielonych odpowiedzi. 

na pytanie o ruchy, jakimi powinno się wykonywać 
badanie piersi, w obu grupach większość kobiet wybrała 
odpowiedź „ruchami w kształcie okręgów” – odpowiednio 
51% i 71% kobiety z grupy i i ii. Jest to rzeczywiście najczę-
ściej stosowany sposób badania piersi, jednak nie stanowi 
jedynej prawidłowej możliwości. 

w odpowiedzi na pytanie o badanie węzłów chłon-
nych, „węzły pachowe” wybrało 64% badanych z grupy 
i i 62% badanych z grupy ii. to cenna informacja, świad-
cząca o świadomości potrzeby badania węzłów chłonnych 
w ogóle. 

na pytanie o niepokojące objawy, które można zaobser-
wować podczas samobadania piersi, najczęściej zaznacza-
ne odpowiedzi to: „guzki i zgrubienia wyczuwalne w pier-
si” oraz „wyciek z brodawki poza okresem karmienia” 
– było to odpowiednio 71% i 60% w grupie i oraz 100% 
i 93% badanych w grupie ii. objaw „skórki pomarańczy” 
był najrzadziej zaznaczaną odpowiedzią w obu badanych 
grupach – 15% w grupie i i 42% w grupie ii. 

we wszystkich analizowanych pytaniach wiek i poziom 
wykształcenia badanych nie miały istotnego znaczenia przy 
wyborze odpowiedzi. 

Dyskusja
wyniki badania, z uwagi na niezbyt liczną grupę ankie-

towanych, mogą mieć znaczenie tylko sygnalizujące pewne 
tendencje i nie należy na ich podstawie wysnuwać daleko 
idących wniosków. Badanie wykazało wystarczającą wie-
dzę respondentek w zakresie profilaktyki raka piersi – zde-
cydowana większość znała najbardziej niepokojące objawy 
i technikę badania. w praktyce badanie to wykonuje jednak 
znacznie mniej badanych, a te, które wykonują – robią to 
nieregularnie. zauważalny jest znacznie większy odsetek 
świadomych pacjentek w grupie ankietowanych z terenu 
Dolnego Śląska niż z Podhala.

należy jednak podkreślić, iż od kilku lat odchodzi się 
od postrzegania samobadania piersi jako metody badania 
przesiewowego, z uwagi na dostępność metod obrazowa-
nia o bardzo wysokiej czułości [4–6]. w samobadaniu moż-
na wykryć guzki stosunkowo duże, podczas gdy regularnie 
wykonywana mammografia pozwala na wykrycie zmian 
niemych klinicznie, a jej czułość jest oceniana na 77–95%, 
podczas gdy samobadania na 12–41% [6–8]. 

stąd już od kilku lat samobadanie piersi jest rekomendo-
wane bardziej jako sposób edukacji prozdrowotnej i budo-
wania świadomości zagrożenia, niż jako badanie przesie-
wowe samo w sobie.

Wnioski
1. większość badanych kobiet ma wystarczającą wiedzę 

na temat samobadania piersi, ale nie znajduje to od-
zwierciedlenia w praktyce. 

2. kobiety z terenu Dolnego Śląska cechują się większą 
świadomością zdrowotną w zakresie profilaktyki raka 
piersi niż kobiety z Podhala. 

Piśmiennictwo
1. wronkowski z, Chmielarczyk w, zwierko m. Rak piersi. zagrożenie populacji polskiej. Służba Zdr 2000; 24–26: 2917–2919. 
2. kulik t, stefanowicz a, Pacian a, i wsp. możliwości i ograniczenia profilaktyki chorób nowotworowych w podstawowej opie-

ce zdrowotnej. Zdrow Publ 2004; 114: 275–278.
3. koprowicz ae. Wpływ mediów na profilaktykę raka piersi w województwie zachodniopomorskim. Poznań: Uniwersytet me-

dyczny im. karola marcinkowskiego w Poznaniu; 2012.
4. Humphrey ll, Helfand m, Chan Bk, et al. Breast cancer screening: a summary of the evidence for the U.s. Preventive services 

task Force. Ann Intern Med 2002; 137: 347–360.
5. Us Preventive services task Force. screening for breast cancer: U.s. Preventive services task Force recommendation state-

ment. Ann Intern Med 2009; 151: 716–726.
6. o’malley ms, Fletcher sw. Us Preventive services task Force. screening for breast cancer with breast self-examination. a cri-

tical review. JAMA 1987; 257: 2196–2203.
7. łepecka-klusek C, Jakiel g, krasuska me. Breast self-examination among Polish women of procreative age and the attached 

significance. Cancer Nurs 2007; 30: 64–68.
8. tkaczuk-włach J, sobstyl m, Jakiel g. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Przegl Menopauz 2012; 4: 

343–347.

adres do korespondencji:
lek. Roma Roemer-Ślimak
Centrum medyczne aD-meD sp. z o.o.
ul. syrokomli 1, 51-141 wrocław
tel.: 71 325-67-60, e-mail: romars09@gmail.com 

Praca wpłynęła do Redakcji: 16.02.2014 r.
Po recenzji: 14.04.2014 r.
zaakceptowano do druku: 17.04.2014 r. 


