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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie różnych 

aspektów pracy technika elektroradiologii wy-

konującego badania mammograficzne. Aby obrazy 

mammograficzne mogły być prawidłowo ocenione 

przez lekarza radiologa, oprócz dobrania właściwych 

parametrów ekspozycyjnych należy zastosować 

właściwe ułożenie piersi. Konieczne jest także za-

chowanie zasad higieny, ochrony radiologicznej oraz 

rzetelne wypełnienie ankiety wraz z pacjentką. Za to 

wszystko odpowiada technik elektroradiologii [1].

Słowa kluczowe: mammografia, technik elektrora-

diologii, diagnostyka gruczołu piersiowego 

Abstract 

The aim of this paper is to present various work 

aspects of the electroradiology technician who 

performs mammography tests.  To obtain images 

acceptable for evaluation by the radiologist, the 

proper selection of examination parameters, as 

well as adequate positioning of the breast need 

be introduced. The higiene practices, radiation 

protection, reliable filling out the survey with the 

patients, are also necessary. The electroradiology 

technican is responsible for all above mentioned [1].
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Wprowadzenie

Podstawowe badanie mammograficzne polega na 

wykonaniu dwóch ekspozycji dla każdej z  piersi. 

Przed jego realizacją konieczne jest wytłumaczenie 

pacjentce, jak będzie przebiegać procedura, a  gdy 

zajdzie potrzeba – należy przygotować psychologicz-

nie zestresowaną pacjentkę do badania. Aby obrazy 

mammograficzne mogły być prawidłowo ocenio-

ne, oprócz dobrania właściwych parametrów eks-

pozycyjnych należy zastosować właściwe ułożenie 

piersi. Dodatkowo konieczne jest zachowanie zasad 

higieny, ochrony radiologicznej oraz rzetelne wy-

pełnienie ankiety wraz z  pacjentką. Za to wszystko 

odpowiada technik elektroradiologii. Z moich obser-

wacji wynika, że technicy wykonujący mammografię 

„dorywczo”, traktują ją jako procedurę składającą się 

wyłącznie z trzech czynności: „położenie, uciśnięcie 

i ekspozycja”. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście tak 

to może wyglądać. W  praktyce jednak należy wziąć 

pod uwagę jeszcze inne aspekty. Po pierwsze, oprócz 

tych trzech czynności bardzo ważne jest nawiązanie 

dobrych relacji z pacjentką. Zwykle pacjentki podda-

wane badaniu są albo w trakcie diagnozowania cho-

roby, ze zdiagnozowaną zmianą, po zabiegach ope-

racyjnych bądź przychodzą do rutynowej kontroli. 

Z  tego względu wymagane jest w każdym przypad-

ku indywidualne podejście. Szczególnie pacjentka, 

u której wykonujemy badanie z powodu podejrzenia 

zmiany złośliwej, potrzebuje zwykle naszego wspar-

cia, rozmowy i rozładowania stresu [1-6].

Często ze względu na stan emocjonalny pacjentki 

technik, wykonując badanie, musi wchodzić w  rolę 

psychologa i  niekiedy pielęgniarki. Zwykle rozmo-

wa odbiegająca od tematu choroby, a  także wytłu-

maczenie w  jasny sposób przebiegu badania i  jego 310
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celowości rozładowuje napięcie. Dzięki temu badanie można 

wykonać bez dodatkowego stresu [1, 7]. Na podstawie własnych 

obserwacji stwierdzam, że badanie mammograficzne jest trak-

towane mniej prestiżowo niż tomografia komputerowa czy też 

rezonans magnetyczny. Bierze się to z faktu, że najczęściej utoż-

samiamy tę technikę z  wykonaniem czterech standardowych 

ekspozycji. A  przecież mammografia rentgenowska to także 

zdjęcia celowane, celowane powiększone czy też wykonywanie 

biopsji pod kontrolą mammografii [1, 5, 6]. Co więcej, w ostat-

nim czasie weszła do praktyki technika tomosyntezy, badanie 

w opcji spektralnej czy też z podaniem środka kontrastującego 

[6, 7]. Ponadto mammografia w technikach cyfrowych CR i DR 

to konieczność dodatkowej nauki zagadnień technicznych i od-

miennych procedur kontroli jakości. Słowem, współczesna mam-

mografia rentgenowska to osobna i całkiem duża gałąź wiedzy 

współczesnej diagnostyki obrazowej [8].

W rentgenowskiej diagnostyce obrazowej dokonał się znaczą-

cy postęp. Moje początki to praca przy użyciu aparatu analogo-

wego, który posiadał niewymienialny stolik w  formacie 18 x  24 

cm, co generowało problemy z  badaniem pacjentek o  obfitym 

biuście i konieczność „dorabiania” zdjęć samej brodawki sutkowej. 

Obecnie stosowanie aparatów ucyfrowionych i  cyfrowych spo-

wodowało skrócenie czasu pracy. Pacjentka otrzymuje mniejsze 

dawki promieniowania, cały proces uzyskania obrazu jest szybszy 

i o lepszej jakości [9-10]. Należy jednak podkreślić, że stare dobre 

zasady rzetelnego pozycjonowania nadal obowiązują, a precyzja 

rąk technika jest w tym badaniu nadal najważniejsza [1, 5].

Pozycjonowanie piersi do badania mammograficznego może 

wiązać się z  dyskomfortem dla technika, zwłaszcza w  przypadku 

pacjentek „onkologicznych”, które są po lub w trakcie radioterapii, 

z różnego rodzaju wyciekami z piersi, z częściowym rozkładem tka-

nek, po rekonstrukcji piersi i bólem w miejscu przebytego zabiegu 

operacyjnego [6]. Badanie w takich wypadkach jest stresujące nie 

tylko dla pacjentki, lecz również dla osoby wykonującej badanie 

[11]. Dla wielu młodych techników jest to duży dyskomfort. Dlate-

go niezmiernie istotne jest przygotowanie ich do takich sytuacji. 

Należy pamiętać, że zdarzają się także pacjentki niecierpliwe, 

z niskim progiem odporności na ból, które należy obsłużyć tak, 

by chciały w przyszłości wrócić do badania kontrolnego [11].

Poprzez rozpowszechnienie badań w ramach populacyjnego 

programu wczesnego wykrywania raka piersi wzrosła świado-

mość kobiet co do potrzeby ich wykonywania [3, 4, 7]. Krąży jed-

nak mit o sile ucisku i o tym, że to powoduje silny ból. Dlatego 

tak istotne jest przed badaniem dobre ułożenie pacjentki, przy-

gotowanie, omówienie celowości siły kompresji – ucisku i całego 

przebiegu badania [1, 4].

Osobnym wyzwaniem jest praca z pacjentkami upośledzonymi 

umysłowo, niepełnosprawnymi lub z  ułomnościami fizycznymi. 

Wbrew pozorom, nie są to pojedyncze przypadki. W takich sytu-

acjach konieczne jest inne podejście do badania, odstępowanie 

od ustalonych schematów ułożeń i  poszukiwanie takich, które 

finalnie pozwolą uzyskać jakość akceptowalną przez lekarza 

radiologa. Czas wykonania mammografii u takich pacjentek to 30 

i więcej minut powolnej i mozolnej pracy. Niekiedy badanie musi 

być wykonywane przez dwóch techników oraz wymaga pomocy 

opiekunów pacjentki. Na podstawie 20-letniego doświadczenia 

mogę stwierdzić, że najtrudniej wykonać badanie u pacjentek na 

wózkach, ze schorzeniami neurologicznymi. W takich sytuacjach 

badanie może dodatkowo wymagać wysiłku fizycznego. 

Podejścia do pacjentki w  tak specyficznych sytuacjach nie 

uczy szkoła, lecz życie i obserwacja kobiet, które niekiedy nie-

świadomie podpowiadają, jak je ustawić do badania tak, żeby 

osiągnąć właściwe rezultaty. Uważam, że dobrze byłoby dodat-

kowo organizować kursy i  szkolenia z  udziałem psychologów 

bądź innych specjalistów, obejmujące nietypowe okoliczności 

badania mammograficznego.

Podsumowanie

Przedstawione okoliczności pozwalają stwierdzić, że mammo-

grafia to nie całkiem prosta i łatwa gałąź diagnostyki obrazowej, 

ale praca wymagająca myślenia i stosowania odpowiednich tech-

nik. Jest przy tym ciekawa, rozwojowa i daje jednak dużo satys-

fakcji [2]. Uczy indywidualnego podejścia do pacjenta i zmusza 

do głębszego spojrzenia na człowieka. Młodym adeptom tego 

zawodu jako przewodnie motto chcę przekazać myśl Williama 

Bennetta: ,,Postaw przed sobą jeszcze większe wyzwania niż te, 

którym próbujesz sprostać, a rozwiniesz zdolności konieczne do 

pokonania prawdziwych trudności”.
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