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Już od wielu lat październik uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka
piersi. W tym szczególnym okresie podejmowane są tematy związane z profilaktyką,
diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi. W ramach kampanii. Miesiąc
Świadomości Raka Piersi (tzw. Różowy Październik) celebrowany jest na świecie od 1985
roku. W Polsce rak piersi w ostatnim stuleciu stał się jednym z największych zagrożeń
przedwczesnej umieralności kobiet. Rak piersi występuje również u mężczyzn, choć bardzo
rzadko.
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Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25%) i najczęstszą przyczyną zgonu (14%),
a chore na raka piersi stanowią 36% kobiet żyjących z nowotworami. Szacuje się, że co roku raka piersi rozpoznaje się
u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu. Największą zachorowalność na raka piersi
notuje się w krajach uprzemysłowionych (Belgia, Dania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania). Najmniej zachorowań
występuje w krajach Afryki i Azji Południowo-Wschodniej.
Czynniki ryzyka rozwoju choroby są złożone, jednak kluczowy wpływ wydają się mieć czynniki związane ze stanem
hormonalnym kobiety. Częstość występowania raka piersi wzrasta z wiekiem. Wśród kobiet przed 45 rokiem życia
nowotwór występuje rzadko, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia (w Polsce 80% pacjentek).

Decydujące znaczenie w kontekście profilaktyki i zapobiegania rozwojowi zaawansowanego nowotworu piersi ma
jego diagnostyka i wczesne wykrycie (wtórna profilaktyka) oparta na regularnie przeprowadzanych badaniach
mammograficznych. Szacuje się, że ograniczając lub eliminując znane czynniki ryzyka zachorowania oraz korzystając
z zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, można zapobiec nawet połowie wszystkich przypadków
nowotworów.
Regularne badanie pozwala wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie zaawansowania, a w konsekwencji
zastosować skuteczne leczenie. W Polsce populacyjny program badań przesiewowych w kierunku raka piersi z
wykorzystaniem mammografii został wprowadzony w 2006 roku. W programie badania raka piersi uczestniczą
kobiety, które są w wieku 50-69 lat i w ciągu 2 lat nie miały wykonywanej mammografii. Badanie w ramach programu
można wykonać bezpłatnie.
Podstawowym sposobem leczenia raka piersi pozostaje postępowanie chirurgiczne. W chirurgii nowotworów piersi
wyróżnia się zabiegi diagnostyczne, lecznicze, paliatywne i rekonstrukcyjne. Po leczeniu chirurgicznym możliwe jest
zastosowanie leczenia uzupełniającego (radioterapia, leczenie systemowe).
W Polsce poprawia się dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii, dzięki czemu pacjentki mogą być skuteczniej
leczone. W raku piersi – w porównaniu do innych nowotworów – odsetek wyleczeń jest wysoki. Największe szanse na
wyleczenie mają osoby, u których nowotwór został wykryty we wczesnym stadium. Dlatego systematyczne badania
kontrolne są bardzo potrzebne i na pewno pomocne w szybkim leczeniu jeżeli okaże się to potrzebne.
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