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 Streszczenie

W Polsce od 2005 roku realizowany jest program skry-

ningowy raka piersi. Od 2007 roku jego jakość jest mo-

nitorowana poprzez coroczne kontrole jakości oraz 

audyt kliniczny. Celem pracy była analiza wyników au-

dytu klinicznego przeprowadzonego w  pracowniach 

mammograficznych województwa małopolskiego 

w latach 2007-2012. 

Słowa kluczowe: skryning, mammografia, audyt 

kliniczny

Abstract

Since 2005 a special breast cancer screening program 

has been realized in Poland. Its quality has been mo-

nitored through annual quality controls and clinical 

audit since 2007. The aim of this study was to analyze 

the results of the clinical audit which was carried out 

in mammography laboratories in the province of Ma-

łopolska in 2007-2012.
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Wstęp

W Polsce od 2005 roku realizowany jest mammogra-

ficzny program skryningowy pod nazwą Populacyjny 

Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi [1-3], 

którego jakość monitorowana jest od 2007 roku. Jed-

nym z  elementów oceny pracowni mammograficz-

nych pod kątem jakości pracy, obok kontroli technicz-

nej [4, 5], jest tzw. audyt kliniczny. Polega on na ocenie 

mammogramów pod względem prawidłowości wyko-

nania poszczególnych projekcji oraz warunków ekspo-

zycji [6]. Audyt realizowany jest w Centralnym Ośrod-

ku Koordynującym (COK) w  Warszawie przez zespół 

złożony z  certyfikowanych (akredytowanych) audy-

torów [7]. Celem pracy jest analiza wyników audytu 

klinicznego przeprowadzonego w  latach 2007-2012 

w  pracowniach mammograficznych województwa 

małopolskiego. 

Materiał i metoda 

W latach 2007-2012 przeprowadzono pięciokrotnie 

audyt kliniczny (w 2009 roku nie odbył się), którym ob-

jęto pracownie mammograficzne biorące udział w Po-

pulacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka 

Piersi. Analizą objęto ten okres, ponieważ w  2013 

roku zmieniono zasady oceny mammogramów. Liczba 

audytowanych ośrodków w  województwie małopol-

skim wynosiła odpowiednio: 2007 – 20, 2008 – 25, 

2010 – 27, 2011 – 30, 2012 – 29 pracowni. Personel 
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każdej pracowni zobowiązany był do przekazania do Małopolskie-

go Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego (WOK) 2 zestawów 

mammogramów badań mammograficznych (4 mammogramy – po 

2 dla każdej piersi, w projekcjach: kraniokaudalnej i skośnej), które 

technicy i  lekarze danej pracowni ocenili jako prawidłowe. Poło-

wa zestawów winna była dotyczyć piersi o  przewadze (minimum 

70%) utkania gruczołowego, a  druga połowa o  przewadze (mini-

mum 70%) utkania tłuszczowego. Wszystkie badania musiały obej-

mować kobiety, w przedziale wiekowym 50-69 lat, uczestniczące 

w programie przesiewowym. Należy podkreślić, że to personel każ-

dej pracowni wybierał zestawy mammogramów, traktując je jako 

prawidłowe i referencyjne dla danej placówki. 

W WOK-u oceniano etykiety dostarczonych mammogramów. 

Przyjmowano, że każda etykieta powinna być czytelna i trwała oraz 

powinna zawierać następujące dane identyfikacyjne:

• imię i nazwisko kobiety,

• numer identyfikacyjny pacjenta wg ściśle ustalonej procedu-

ry, np. numer karty rejestracyjnej w  dokumentacji szpitalnej 

(procedura ta jest indywidualnie ustalana w każdej jednostce),

• drugi numer identyfikacyjny – zwykle PESEL lub data urodze-

nia kobiety,

• datę wykonania badania,

• rodzaj projekcji i stronę; oznakowanie to winno być umieszczo-

ne zarówno na etykiecie, jak i dodatkowo na zdjęciu; do ozna-

kowania należało używać ujednoliconych symboli oznaczeń 

kodowych, 

• nazwę placówki,

• identyfikator technika wykonującego badanie – zwykle inicjały 

tej osoby,

• oznaczenie kaseta-ekran, które służy do identyfikacji ekranów 

z uszkodzeniami lub artefaktami, jeżeli takie występują,

• warunki techniczne badania, takie jak kV, mAs, czas ekspozycji, 

siła ucisku, grubość piersi po kompresji i kąt lampy w przypad-

ku projekcji skośnej oraz rodzaj użytego filtru.

Ocena jakości etykiety polegała na sprawdzeniu, czy w wyzna-

czonym polu na błonie rentgenowskiej znajduje się trwała i prze-

źroczysta informacja identyfikacyjna ze wszystkimi zalecanymi 

oznakowaniami badania mammograficznego. Za każdy z  elemen-

tów pracownia mogła uzyskać od jednego do trzech punktów. 

W przypadku błon z badaniami z aparatów cyfrowych nie była oce-

niana lokalizacja, przeźroczystość ani trwałość etykiet, ponieważ 

parametry te zawsze spełniają wymogi z uwagi na warunki tech-

niczne i specyfikę wykonywania badania w technice cyfrowej. 

Po dokonaniu oceny etykiet wszystkie mammogramy były 

utajniane poprzez zaślepianie informacji umożliwiających identy-

fikację świadczeniodawcy oraz kodowane. Takie działanie miało 

na celu umożliwienie obiektywnej i  bezstronnej oceny. Tak przy-

gotowane zestawy były przekazywane do Centralnego Ośrodka 

Koordynującego, gdzie oceniało je niezależnie trzech audytorów. 

Oceniano następujące parametry:

1. Pozycjonowanie piersi

W projekcji skośnej sprawdzano, czy cała pierś była widoczna 

na zdjęciu, czy mięsień piersiowy był widoczny co najmniej do 

wysokości brodawki sutkowej oraz czy był uwidoczniony fałd 

podsutkowy. Natomiast w  projekcji kraniokaudalnej brane 

było pod uwagę położenie brodawki sutkowej, która powinna 

być w ułożeniu centralnym lub lekko przyśrodkowym. Dodat-

kowo kontrolowano zachowanie symetrii ułożenia obu piersi 

w obu projekcjach, jak również równomierne rozłożenie i uci-

śnięcie ich tkanki. Ponadto sprawdzano, czy nie ma fałdów 

skórnych. Bardzo istotnym elementem, na który zwracano 

uwagę, było wyrzutowanie brodawki sutkowej, która powin-

na być widoczna w co najmniej jednej projekcji.

2. Artefakty, czyli elementy niepożądane na zdjęciach, które 

utrudniają lub wręcz uniemożliwiają prawidłową ocenę bada-

nia. Do najczęściej występujących należą kurz, linie papilarne, 

rysy, uszkodzenia ekranów wzmacniających, zacieki, plamki, 

tzn. blendy. Sprawdzano i oceniano ich występowanie.

3. Inne, takie jak:

• poziom ekspozycji, 

• kontrast obrazu, 

• ostrość obrazu.

Każdy z trzech audytorów opiniował niezależnie mammogramy, 

przyznając odpowiednią liczbę punktów (od 0 do maksymalnie 

5) dla każdego z ocenianych elementów zestawów badań. Ocena 

końcowa audytowanego ośrodka była średnią ocen trzech eksper-

tów. Pracownia, która uzyskała poniżej 65% maksymalnej liczby 

punktów, otrzymywała wynik negatywny audytu klinicznego i nie 

zaliczała kontroli. Pracownia, która otrzymała między 65-80% 

punktów, dostała wynik na poziomie akceptowalnym, natomiast 

uzyskując powyżej 80% punktów, kwalifikowała się do grupy naj-

wyżej ocenionej, zdobywając wynik na poziomie pożądanym. 

Otrzymane wyniki ze wszystkich ocen, ze wszystkich pracow-

ni, zostały poddane analizie – tworzono procentowe rozkłady 

dla poszczególnych parametrów, a  także rodzajów zestawów 

mammogramów (z przewagą utkania gruczołowego i  osobno 

tłuszczowego). 

Wyniki 

W latach 2007-2012 stopniowo zwiększała się liczba pracowni, któ-

re realizowały program profilaktyczny. W 2007 roku w wojewódz-

twie małopolskim objęto audytem 20 pracowni, a w 2012 roku było 

ich już 29. 

W pierwszym etapie oceniano etykiety mammogramów dla 

wszystkich mammogramów dostarczonych do audytu klinicznego 

niezależnie od rodzaju utkania piersi. We wszystkich przypadkach 

na etykietach były te same informacje lub odnotowano brak iden-

tycznych parametrów. Wiązało się to z  faktem, że mammogramy 

zwykle znakowane są automatycznymi naświetlarkami. W  anali-

zowanym okresie dało się zauważyć znaczący spadek nieprawi-

dłowych wyników oceny etykiet w  kolejnych latach. Najwyższy 

procentowy poziom nieprawidłowych wyników został odnotowa-

ny w 2007 roku (60%), natomiast w 2012 roku żadna z ocenianych 

pracowni nie uzyskała wyniku negatywnego (Rys. 1).
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Rys. 1 Procentowy udział negatywnych wyników audytu klinicznego w zakresie oce-

ny etykiet mammografów (w latach 2007-2012) 

W przypadku pozostałych parametrów mammogramy były oce-

niane osobno ze względu na charakter utkania – w grupie z przewa-

gą tkanki gruczołowej oraz tkanki tłuszczowej. 

W tej pierwszej grupie przebieg (w okresie 2007-2012) wartości 

poszczególnych parametrów przedstawił się następująco:

• Dla pozycjonowania

W okresie 2007-2010 odsetek negatywnych wyników wyniósł 

50, 20 i 22%. W 2011 roku nastąpił wzrost do 33%, a w 2012 

roku wyraźny spadek do wartości 3%.

• Dla artefaktów

Wyjściowa wartość z  2007 roku to 70% negatywnych wyni-

ków; w kolejnych latach nastąpił spadek do 40-41%, a w 20112 

roku osiągnięto wartość 31%.

• Dla innych parametrów (oceniano razem poziom ekspozycji 

oraz kontrast i ostrość obrazu)

Wartość z 2007 roku to 65% negatywnych wyników. W kolej-

nych latach nastąpił spadek kolejno do 36 i 11%, w 2011 roku 

wzrost aż do 50%, a następnie w 2012 roku nastąpiła stabiliza-

cja na poziomie 34%. 

W formie graficznej wyniki przedstawiono na rysunku 2. 

• Dla artefaktów

Spadek negatywnych wyników – od 60% w 2007 roku do 34% 

w 2012 roku (w 2011 – 15%, a w 2011 – 30%).

• Dla innych parametrów (oceniano razem poziom ekspozycji, 

kontrast i ostrość obrazu)

Stały spadek negatywnych wyników – od 50% w 2007 roku do 

7% w 2012 roku. 

W formie graficznej wyniki zestawiono na rysunku 3. 

Rys. 2 Procentowy udział negatywnych wyników audytu klinicznego w grupie piersi 

o przewadze utkania gruczołowego (w latach 2007-2012)

Rys. 3 Procentowy udział negatywnych wyników audytu klinicznego w grupie piersi 

o przewadze utkania tłuszczowego (w latach 2007-2012)

W przypadku piersi o przewadze utkania gruczołowego najgor-

sze wyniki w latach 2007-2010 uzyskano w przypadku artefaktów, 

a  w  latach 2011-2012 dla innych parametrów. Najlepsze wyniki 

otrzymano dla pozycjonowania, osiągając spadek wartości nega-

tywnych z  50% do 3%. Dla piersi o  przewadze utkania tłuszczo-

wego zauważono tendencję spadkową wartości negatywnych dla 

wszystkich parametrów, tzn. pozycjonowania (z 30% do 0%), arte-

faktów (z 60% do 34%), dla innych (z 50% do 7%). 

W celu dokładnej analizy porównawczej dla obu grup piersi prze-

prowadzono konfrontację w aspekcie poszczególnych ocenianych 

parametrów. Wyniki zestawiono na rysunkach 4, 5 i 6. 

Porównując procentowy udział wyników negatywnych dla po-

zycjonowania, można stwierdzić, że zdecydowanie gorsze wyniki 

uzyskano dla grupy piersi o  przewadze utkania gruczołowego. 

Przy tym różnica ta w poszczególnych latach rosła na korzyść gru-

py piersi o przewadze utkania tłuszczowego. Od 1,6 raza w 2007 

roku, przez 5,5 w 2010 roku. W 2012 roku osiągnięto bardzo dobry 

rezultat dla obu grup – odpowiednio 3% (piersi gruczołowe) i 0% 

(piersi tłuszczowe) (Rys. 4).

W przypadku artefaktów różnice wyników dla obu grup były 

niewielkie, przy czym (w latach 2007-2011) na korzyść grupy piersi 

o przewadze utkania tłuszczowego (Rys. 5). 

Zdecydowanie największa różnica wystąpiła dla „innych para-

metrów” – na korzyść grupy piersi o przewadze utkania tłuszczo-

wego. Różnice w wartościach wyników negatywnych dla obu grup 

mieszczą się w  przedziale od 1,6 do 7,1, przy czym zanotowano 

zdecydowanie szybszą poprawę dla grupy piersi o  utkaniu tłusz-

czowym (Rys. 6). 

Na koniec podsumowano wyniki całkowitej oceny audy-

tu klinicznego pracowni mammograficznych województwa 

W przypadku grupy piersi o przewadze zawartości tkanki tłusz-

czowej dokonano analogicznej analizy i stwierdzono:

• Dla pozycjonowania

Stały spadek od 30% negatywnych wyników w 2007 roku do 

0% w 2012 roku.
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Rys. 5 Procentowy udział negatywnych wyników audytu klinicznego w ocenie arte-

faktów (w latach 2007-2012)

Rys. 6 Procentowy udział negatywnych wyników audytu klinicznego w ocenie in-

nych parametrów (w latach 2007-2012)

małopolskiego w latach 2007-2012. W poszczególnych latach wy-

niki były następujące:

• w 2007 roku poziomu pożądanego nie osiągnęła żadna pra-

cownia, a w kolejnych latach taka ocena stanowiła odpowied-

nio 24%, 55%, 46%, a w 2012 roku osiągnięto wynik 58%.

• w 2007 roku wynik negatywny otrzymało 60% pracowni, w na-

stępnych latach tylko 24%, 3,7%, 6,6%, a w 2012 roku osiągnię-

to wynik 0%, czyli wszystkie pracownie zaliczyły audyt z wyni-

kiem pozytywnym. 

Podsumowanie

Analizując zbiorcze wyniki, można stwierdzić, że sytuacja w 2007 

roku była zdecydowanie zła, ponieważ 60% pracowni uzyskało 

negatywny wynik audytu, 40% akceptowany i  ani jedna nie osią-

gnęła poziomu pożądanego. To wyniki gorsze do tych, jakie opu-

blikowano w  zestawieniu Centralnego Ośrodka Koordynującego 

za 2007 rok, gdzie audytu klinicznego nie zaliczyło 39% ośrodków 

[8]. Sytuacja radykalnie zmieniła się od 2010 roku, kiedy wynik po-

żądany osiągnęło 55% pracowni, a  akceptowany 40%. W  latach 

2010-2012 tylko – odpowiednio – 6-0% pracowni otrzymało ocenę 

negatywną. Można więc stwierdzić, że zanotowano bardzo wyraź-

ną poprawę, która ma tendencję stabilną. Należy sądzić, że stało 

się to w wyniku intensywnych szkoleń przeprowadzonych w woje-

wództwie małopolskim w latach 2007-2010 zarówno dla techników 

elektroradiologii, jak i dla lekarzy radiologów. Szczególne nasilenie 

tych szkoleń nastąpiło w 2008 roku (8 szkoleń) oraz w 2009 roku 

(5 szkoleń). Zdecydowano o tak intensywnym szkoleniu po rozmo-

wach z personelem pracowni mammograficznych. Zarówno leka-

rze, jak i technicy zwrócili uwagę, że Populacyjny Program Wcze-

snego Wykrywania Raka Piersi wprowadzono bez uprzedniego 

programu szkoleniowego i ustalenia standardów. 

W 2007 roku zdecydowana większość pracowni mammogra-

ficznych w  województwie małopolskim uzyskała wynik negatyw-

ny w ocenie etykiet. Wyraźna poprawa następowała w 2010 roku 

(4%) i w następnych latach osiągnęła poziom 0%, czyli wszystkie 

pracownie prawidłowo przygotowują etykiety na zdjęciach mam-

mograficznych. Wyniki tej części analizy potwierdzają korzystny 

wpływ szkoleń. 

Porównując odsetek wyników negatywnych dla poszczególnych 

ocenianych parametrów, można stwierdzić, że gorsze wyniki uzy-

skano w grupie piersi o przewadze utkania gruczołowego. Najwięk-

sze różnice dotyczyły pozycjonowania, a także innych parametrów 

(poziom ekspozycji, kontrast, ostrość obrazu). Z  kolei niewielkie 

różnice dotyczyły występowania artefaktów. Również w stosunku 

do 2007 roku (roku, w  którym po raz pierwszy przeprowadzono 

audyt) już w  następnym roku stwierdzono poprawę. W  przypad-

kach artefaktów największy spadek wyników negatywnych nastą-

pił pomiędzy rokiem 2007 a 2008 (z 60-70% na 40%) i taki poziom 

utrzymał się w  latach następnych. W  przypadku pozycjonowania 

i innych parametrów dla piersi o przewadze utkania tłuszczowego 

już w 2008 roku zanotowano wyraźny spadek wyników ujemnych, 

które w  latach 2010-2012 osiągnęły poziom 0-4% (pozycjonowa-

nie) oraz 4-7% (inne parametry). Nieco inna sytuacja wystąpiła 

w przypadku piersi o utkaniu gruczołowym. I tutaj w okresie 2007-

2008 zanotowano znaczący spadek wyników ujemnych. Jednak 

w  2011 roku niekorzystne wskaźniki znów wykazały tendencje 

wzrostową, aby w 2012 roku znów spaść (przede wszystkim bardzo 

duża poprawa dla pozycjonowania). 

Można zatem stwierdzić prawidłowość, że wyższa jest jakość ba-

dań mammograficznych piersi o przewadze utkania tłuszczowego. 

Jeszcze jedno spostrzeżenie to fakt, że trudno jest wyeliminować 

występowanie artefaktów. Potwierdza to już pierwszy raport Cen-

tralnego Ośrodka Koordynującego z 2007 roku [8]. 

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej analizy wyraź-

nie widać konieczność prowadzenia szkoleń przed wdrożeniem 

programów w  rodzaju Populacyjny Program Wczesnego Wykry-

wania Raka Piersi, a  co więcej, od razu należy założyć ich konty-

nuowanie. Wprowadzenie systematycznego programu szkoleń 

w  województwie małopolskim (w latach 2008-2009) w  istotnym 

stopniu poprawiło jakość badań mammograficznych. Poprawa 

była tak wyraźna, że w 2010 roku aż 6 małopolskich pracowni mam-

mograficznych znalazło się w pierwszej dziesiątce placówek, które 

Rys. 4 Procentowy udział negatywnych wyników audytu klinicznego w ocenie pozy-

cjonowania (w latach 2007-2012) 
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osiągnęły najlepsze wyniki w  audycie ogólnopolskim. Do podob-

nych wniosków można dojść, analizując zbiorcze wyniki audytu 

dla całej Polski. Porównując średni procent uzyskanych punktów 

przez wszystkie jednostki w kraju, w poszczególnych latach audy-

tu otrzymano następujące rezultaty: 66,6%, 72,5%, 80,5%, 81,7% 

i  84,0% (mammografy analogowe) oraz 57,7%, 71,7%, 76,1%, 

74,4% i 77,3% (mammografy cyfrowe). Kiedy po tak dużej popra-

wie wyników i  przeszkoleniu całego personelu (zarówno lekarzy, 

jak i techników), w województwie małopolskim zaprzestano szko-

leń (Ministerstwo Zdrowia zaprzestało ich finansowania) – jakość 

badań spadła. Przeanalizowano wszystkie możliwe okoliczności 

i  stwierdzono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną mogło 

być wejście do programu nowych pracowni, gdzie pracowali tech-

nicy elektroradiologii o niedostatecznym przeszkoleniu. Biorąc to 

pod uwagę, w oparciu o Katedrę Radiologii Collegium Medicum UJ, 

w latach 2013/2014 zorganizowano kursy uzupełniające.

Wnioski

1. Wprowadzanie programu badań przesiewowych powinno 

być poprzedzone programem   szkoleniowym, z założeniem 

jego systematycznego kontynuowania.

2. Należy prowadzić stały monitoring wyników uzyskiwanych 

w procedurach kontrolnych (w tym przypadku audyt kliniczny 

badań mammograficznych).
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