
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym
i drugą przyczyną zgonów spowodowanych przez 

nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce. W raku piersi 
podstawą sukcesu terapeutycznego jest wczesne 
rozpoznanie choroby i szybkie wdrożenie właściwego 
leczenia. Od 2012 w Szpitalu SALUS wprowadziliśmy 
standard leczenia raka piersi i czerniaka skóry polegający 
na biopsji węzła wartowniczego (BWW).
   Jest to metoda od 2011 roku zalecana przez Polską Unię 
Onkologii. Zgodnie z tymi zaleceniami Szpital SALUS podjął 
współpracę z Zakładem Medycyny Nuklearnej GUM
w Gdańsku oraz z Centrum Radioterapii w Koszalinie. 
Pacjenci mają więc zapewnione leczenie operacyjne na 
najwyższym, zalecanym przez towarzystwa naukowe 
poziomie, a także kontynuację leczenia w nowoczesnym 
ośrodku radioterapii.
   W stosowanej w Szpitalu SALUS profilaktyce i leczeniu 
raka piersi znaczący udział ma wykorzystanie mammografii 
w badaniach przesiewowych populacji kobiet w wieku 50-
69 lat. Przy wykryciu zmian podejrzanych w mammografii 
kobiety kierowane są do dalszego etapu badań – badania 
lekarskiego i ultrasonograficznego, co pozwala sprecyzować 
rozpoznanie.
   Podstawą do podjęcia leczenia onkologicznego jest 
rozpoznanie histopatologiczne raka, co możliwe jest dopiero 
po uzyskaniu materiału tkankowego z guza, najczęściej po 
przeprowadzeniu biopsji. W Szpitalu SALUS najczęściej 
wykonywanym rodzajem biopsji jest tzw. biopsja 
mammotomiczna, która pozwala na precyzyjne pobranie 
wycinków, najczęściej pod kontrolą ultrasonografii. Warto 
dodać, że w przypadku zmian łagodnych, do 2 cm średnicy, 
można w ten sposób usunąć je w całości, z drobnego, 4 mm 
długości nacięcia skóry. 
   Pacjentki z wcześnie wykrytymi, mało zaawansowanymi 
zmianami poddawane są tzw. leczeniu oszczędzającemu. 
Polega ono – w przypadku, gdy ognisko raka jest nie 

Szpital SALUS - specjaliści od raka piersi
większe, niż 3 cm – na miejscowym 
wycięciu guzka z marginesem tkanek 
zdrowych.  W pr zypadkach,  gdy
w badaniach pr zedoperacyjnych 
stwierdza się zajęcie przerzutami 
węzłów chłonnych, operacja taka 
uzupełniona jest usunięciem węzłów 
chłonnych pachy. 
   Jeżeli w badaniu lekarskim oraz
w badaniu USG przed zabiegiem nie 
stwierdza się przerzutów w węzłach, 
stosuje się wspomnianą biopsję węzła 
war towniczego.  Polega ona na 
usunięciu do badania jednego, 
pierwszego na drodze spływu chłonki w 
dole pachowym węzła chłonnego. Przy 
braku przerzutów, nie ma potrzeby 
usuwan ia  pozos ta ł y ch  węz ł ów 
chłonnych. 
   Ten  sposób  pos tępowan ia 
c h i r u r g i c z n e g o  w  r a k u  m a ł o 
zaawansowanym pozwala po pierwsze 
zaoszczędzić pierś, co ma olbrzymie 
znaczenie dla kobiet, a po drugie 
pozwala na uniknięcie powikłania w 
postaci obrzęku chłonnego kończyny 

górnej po stronie operacji, który niekiedy pojawia się po 
usunięciu wszystkich węzłów chłonnych dołu pachowego.
   Dodać należy, że  po takich zabiegach musi być 
przeprowadzona radioterapia uzupełniająca, dopiero wtedy 
efekty leczenia są takie same jak w przypadku operacji 
radykalnych. Pozwala to na zaoszczędzenie piersi, zmniejsza 
ilość powikłań, skraca pobyt w szpitalu i przyspiesza powrót 
do pracy i życia w społeczeństwie po wyleczeniu choroby.
   Aktualnie sposób leczenia raka piersi u pacjentek Szpitala 
SALUS ustalany jest na posiedzeniach zespołu 
interdyscyplinarnego (Breast Unit), w skład którego 
wchodzi m.in. chirurg onkolog, chemioterapeuta, 
radioterapeuta, patomorfolog i specjalista radiodiagnostyk. 
Ma to na celu zaplanowanie optymalnego sposobu leczenia 
w każdym indywidualnym przypadku, w oparciu o najnowszą 
wiedzę medyczną i doświadczenie poszczególnych członków 
zespołu.
   Pac jen tk i  poddawane leczen iu  raka  p ie rs i
w Szpitalu SALUS korzystają też z pomocy psychologa
i rehabilitanta w trakcie pobytu w oddziale szpitalnym. Po 
leczeniu chirurgicznym każda pacjentka jest regularnie 
kontrolowana w Poradni Chirurgii Onkologicznej SALUS przez 
operującego chirurga, co najmniej przez 3 lata po leczeniu.
   W większości przypadków pacjentka może opuścić szpital 
po kilku godzinach, a powrót do normalnej aktywności 
życiowej następuje znacznie szybciej, niż w przypadku pełnej 
l imfadenektomi i .  Także i lość wizyt  kontro lnych
w ambulatorium po operacji jest znacznie mniejsza, niż po 
usunięciu wszystkich regionalnych węzłów chłonnych, kiedy 
to w wielu przypadkach powstają zbiorniki chłonki, 
wymagające niekiedy wielokrotnych punkcji i opróżniania.
   Leczenie oszczędzające  w raku piersi w Szpitalu SALUS 
wykonywane jest przez specjalistę chirurgii onkologicznej 
Jacka Laskusa. Konsultacje i kwalifikacje odbywają się
w Poradni Chirurgii Onkologicznej SALUS.
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