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Informacje o badaniu

Analiza pod względem jakościowym oraz 

ilościowym, przeprowadzonego badania rynku przy 

użyciu ankiet, przez pracowników firmy Roche 

Diagnostics Polska z patomorfologami zajmującymi 

się diagnostyką raka piersi i/lub płuc.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Rozmowy telefoniczne lub spotkania face to face 

na podstawie wcześniej przygotowanego 

scenariusza wywiadu.

Średni czas wywiadu – 50 minut.

METODA

N=100 wywiadów, w tym:

o 70 dotyczących raka piersi - 68 placówek

o 30 dotyczących raka płuc – 29 placówek

o Wywiady były przeprowadzane wśród placówek -

obecnych Klientów Roche Diagnostics

PRÓBA

CZAS REALIZACJI
Kwiecień - sierpień 2020
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Całkowity brak potrzeby skanera

Brak planu zakupu - potrzeba

posiadania

Plan zakupu skanera

Posiada skaner

rak piersi i płuca

rak piersi
Zakład Patomorfologii na Katedrze

Uniwersyteckiej

Prywatny Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii w Centrum

Onkologii

Szpitalny  Zakład Patomorfologii

Charakterystyka placówek objętych analizą zajmujących się rozpoznaniem raka piersi 

RODZAJ PLACÓWKI KATEGORIA DIGITAL* ZAKRES DIAGNOSTYKI**

*W jakim stopniu Państwa placówka jest zdigitalizowana?

** Czy  Państwa placówka zajmuje się tylko diagnostyką raka piersi, czy też raka płuca? 
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30-40 lat

40-50 lat

50-60 lat

60-70 lat

kobiety

mężczyźni

Struktura demograficzna patomorfologów objętych analizą, zajmujących się rozpoznaniem 
raka piersi

PŁEĆ WIEK
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Podsumowanie wyników_1/12
RAK PIERSI 

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE PRZECIWCIAŁA W PANELU PIERSIOWYM
o W objętych badaniem placówkach rozpoznawanych jest średnio nieco ponad 300 przypadków raka piersi 

rocznie. Częściej rozpoznawany jest rak piersi określany jako HER-2 dodatni. TNBC jest rozpoznawany o 

wiele rzadziej.

o Ponad połowa objętych badaniem placówek korzysta – przynajmniej częściowo – z outsourcingu.

o Standardowy czas wydania wyniku badań panelu piersiowego IHC waha się od 3 dni (11%) do powyżej tygodnia 

(29%).

PANEL PIERSIOWY
o Badani patomorfolodzy diagnozujący raka piersi przede wszystkim biorą pod uwagę czułość i specyficzność, 

intensywność barwienia oraz zewnętrzną ocenę jakości przy wyborze przeciwciała.

o W celu uzyskania wyniku diagnostycznego nieco ponad 25% patomorfologów stosuje do każdego badania 

kontrolę. Część badanych docenia walidację przeprowadzaną przez producenta przeciwciał.

o W badanych placówkach w zależności od rozpoznania patomorfolodzy najczęściej sięgają po następujące 

przeciwciała: 

• W przypadku przerzutów odległych (np. do płuc czy wątroby): CK7, CK20, ER, TTF-1, PR, GATA3 i 

Mammoglobina.

• W rozpoznaniu raka naciekającego in situ: CK5/6, p63, CK14 i SMA.

• W rozpoznaniu raka metaplastycznego: Wimentyna oraz p63.

o Najczęstszym barwieniem histochemicznym stosowanym pomocniczo w rozpoznaniu raka piersi jest Mucykarmin.

PD – L1
o Prawie 30% patomorfologów wskazuje na brak współpracy z onkologami w zakresie wskazań do późniejszego 

leczenia TNBC.

o Błędy preanalityczne, źle utrwalony i skrojony materiał są głównym powodem określenia liczby reakcji/ 

wyników jako niediagnostyczne.

o Patomorfolodzy upatrują korzyści z wprowadzenia badań predykcyjnych z użyciem testu IHC PD-L1 (SP142) 

przez pryzmat benefitów dla pacjenta. Zdają sobie sprawę, że to nie tylko przyspieszy otrzymanie wyników, 

ale dzięki kompleksowej diagnozie pacjent może otrzymać dostęp do konkretnego leczenia. Ponadto, 

zdecydowana większość badanych patomorfologów deklaruje, że bardzo przydatne może być szkolenie z 
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Podsumowanie wyników_2/12
RAK PIERSI

HER-2
o W placówkach, które wykonują badanie statusu HER-2 metodą IHC na miejscu – średnia liczba badań 

wykonywanych przez laboratorium wynosi około 70 miesięcznie.

o Większość patomorfologów (69%) nie dostrzega żadnych problemów z barwieniem HER-2 metodą IHC i jego 

interpretacją. 25% badanych zwraca uwagę na preanalitykę jako źródło problemów z tym barwieniem.

ER/PR
o W placówkach wykonywanych jest średnio 50-60 barwień IHC ER/PR miesięcznie. Zdecydowana większość (81%) 

patomorfologów, którzy wykonują lub oceniają barwienia ER/PR uważa, że jest to proste jądrowe barwienie, 

a jego ocena nie sprawia trudności.

Ki-67
o W placówkach wykonywanych jest średnio 70 barwień IHC Ki-67 miesięcznie. 79% nie widzi trudności z 

barwieniem/ oceną barwienia Ki-67.

o Prawie połowa mających styczność z barwieniami obu producentów (47% badanych) nie dostrzega żadnych 

różnic pomiędzy barwieniami producentów dostępnych na rynku lub ich po prostu nie pamięta. 

Warto zauważyć, że połowa badanych patomorfologów nie ma doświadczeń z barwieniami innych producentów niż 

te, które stosują obecnie. 
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Podsumowanie wyników_3/12
RAK PIERSI 

WYNIKI NIEJEDNOZNACZNE W BARWIENIACH IHC HER-2
o W 63% badanych placówek miesięczna liczba wyników niejednoznacznych nie przekracza liczby 5. Główną 

przyczyną rozpoznania wyników niejednoznacznych okazała się jakość próbek. 

o Standardowy czas wydania wyniku potwierdzającego HER-2 waha się od 2 dni (4%)  aż do 3 tygodni (6%), 

przy czym najczęściej placówki przyjmują za standard 2 tygodniowy okres/ termin oczekiwania (43%). 

o W przypadku niejednoznacznego wyniku HER-2 w IHC 22% badanych placówek zleca obecnie badanie ISH. 

Najczęstszą praktyką jest badanie FISH (72%). 

WYSYŁKA FISH/ FISH IN-HOUSE
o 61% badanych deklaruje, że wysyła próbki do potwierdzenia wyniku HER-2 badaniem FISH na zewnątrz, co 

stanowi 85% wszystkich badań FISH, które wykonuje się w celu potwierdzenia niejednoznacznego wyniku HER-2 

u pacjentek z rakiem piersi.

Na wynik czeka się od 3 dni do 3 tygodni. W przypadku stosowania metody FISH badane placówki najczęściej 

narzekają na wiarygodność wyników.  

o Pytani o korzyści z możliwości przeprowadzenia „reflex test” w placówce badani patomorfolodzy zdają sobie 

sprawę, że dzięki zastosowaniu  tego rozwiązania w placówce mieliby szybszy dostęp do wiarygodnych 

wyników oraz mogliby kontrolować proces przebiegu próbki.

o Zapytani o powody nieużywania sondy ISH na platformach BenchMark, 27% zwraca uwagę na kwestie finansowe –

dotyczy to zwłaszcza placówek, które wykonują małą liczbę badań. Warto podkreślić, że  10% badanych osób 

nic nie wie na temat tej sondy – brakuje im informacji na temat tego rozwiązania, aby móc podjąć decyzję.

ISH
o Połowa badanych patomorfologów nie ma doświadczenia z metodą ISH. Patomorfolodzy mający doświadczenie z 

tą metodą, 

w większości nie widzą trudności. Zdarzają się uwagi związane ze źle utrwalonym materiałem.

o Patomorfolodzy zdają sobie sprawę, iż ISH jest mniej wymagającą metodą niż FISH – prostszą, dzięki której 

można uzyskać wynik szybciej i taniej.

o 81% badanych deklaruje, że nie stosowała wcześniejszej wersji sondy INFORM HER-2 DUAL ISH. Ci co ją 

stosowali, wskazywali tylko jeden powód niezadowolenia z niej, a mianowicie problem z intensywnością 

sygnału – detekcją. 

o Połowa badanych placówek, niestosujących dotychczas metody ISH, jest zainteresowana ofertą Roche 
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Podsumowanie wyników_4/12
RAK PIERSI 

POTRZEBY PLACÓWEK
o Badani patomorfolodzy oczekują przede wszystkim lepszego finansowania i rozliczania ze strony NFZ. 

o Wśród patomorfologów objętych badaniem najczęściej pojawiały się potrzeby związane z usprawnieniem pracy 

- automatyzacją i standaryzacją - upatrują w nich możliwość zaoszczędzenia ich cennego czasu.
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Podsumowanie wyników_5/12
RAK PŁUC

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE PRZECIWCIAŁA W PANELU PŁUCNYM
o W objętych badaniem placówkach średnio rozpoznawanych jest nieco ponad 300 przypadków 

niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) rocznie. 

o Nieco ponad połowa objętych badaniem placówek korzysta – przynajmniej częściowo – z outsourcingu. 

Najczęściej placówki korzystają 

na zewnątrz z badań molekularnych i FISH. 

o Badani patomorfolodzy często nie mają wiedzy na temat statystyk na podstawie testów 

immunohistochemicznych stosowanych 

w badaniach predykcyjnych oceniających ekspresję białka ALK i PD-L1. Co piąta badana placówka nie 

prowadzi testów tego typu.

o Standardowy czas wydania wyniku badań panelu płucnego IHC waha się od 3 dni (10%)  do powyżej tygodnia 

(37%).

o Badani patomorfolodzy zaczynają diagnozę raka płuc od barwień podstawowych HE, a następnie najczęściej 

kierują się rozpoznaniem 

na podstawie IHC (83%). 30% badanych placówek korzysta z usług laboratoriów zewnętrznych, w celu 

wykonania badań genetycznych, FISH oraz NGS.

PANEL PŁUCNY
o Podstawą wstępnej diagnozy pozostaje niezmiennie barwienie HE.

o Badani patomorfolodzy diagnozujący raka płuc przy wyborze przeciwciała biorą pod uwagę przede wszystkim 

czułość i specyficzność, 

a w dalszej kolejności intensywność barwienia.

o W badanych placówkach w zależności od rozpoznania patomorfolodzy najczęściej sięgają po następujące 

przeciwciała: 

• W przypadku standardowego panelu: TTF-1 i p40.  Podstawą diagnozy jest barwienie HE.

• W różnicowaniu poszczególnych typów raka: TTF-1 i p40, a w drugiej kolejności p63 i CD56.

• W przypadku przerzutów z innych nowotworów do płuc: CK20 i CK7.

• W ustaleniu czy zmiana jest przerzutem, czy zmianą pierwotną: TTF-1, CK7 i CK20.

o Najczęstszym barwieniem histochemicznym stosowanym pomocniczo w rozpoznaniu raka płuc jest Mucykarmin.
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Podsumowanie wyników_6/12
RAK PŁUC

PD-L1
o Połowa badanych placówek prowadzących diagnostykę patomorfologiczną raka płuca nie wykonuje barwień IHC 

PD-L1, a co dziesiąta dopiero jest na etapie wprowadzania tych barwień.

o W przypadku barwienia IHC PD-L1 największy kłopot stanowi mała ilość materiału oraz źle utrwalony 

materiał.

o 21% badanych placówek stosuje to badanie predykcyjne w diagnozowaniu raka płuc. Warto zauważyć, że żadna 

z nich 

nie przyznaje się do stosowania tzw. home-made testu laboratoryjnego PD-L1.

o Jeżeli chodzi o proces walidacji, to objęci analizą patomorfolodzy deklarują, że najczęściej 

przeprowadzają kontrole wewnątrzlaboratoryjne i korzystają z kontroli od producenta w celu pozyskania 

wyniku diagnostycznego.

o Bardzo rzadko patomorfolodzy mają możliwość współpracować z onkologami w zakresie wskazań do późniejszego 

leczenia NDRP 

w ramach konsyliów czy też LUNG UNIT.

o Skąpy materiał lub materiał złej jakości (np. spowodowany martwicą) jest głównym powodem określenia 

liczby reakcji/ wyników

jako niediagnostyczne. Aby oszczędzić materiał pobrany od pacjenta, najczęściej „zabezpieczany” jest on 

na dodatkowych szkiełkach, 

czyli od razu krojony na kilka części. 

o Patomorfolodzy wykonują badania z szerokiego wachlarza próbek materiału pobranego od pacjenta, zwłaszcza 

z różnego rodzaju materiału cytologicznego.

o W połowie przypadków praktyka oszczędzania materiału nie ma wpływu na stosowany algorytm rozpoznania raka 

płuc. 

o Patomorfolodzy upatrują korzyści z wprowadzenia badania predykcyjnego za pomocą testu PD-L1 przez pryzmat 

korzyści dla pacjenta. Zdają sobie sprawę, że to nie tylko przyspieszy otrzymanie wyników, ale dzięki 

kompleksowej diagnozie pacjent może otrzymać tzw. celowane leczenie.

o Zdecydowana większość badanych patomorfologów deklaruje, że szkolenie z interpretacji barwień IHC PD-L1 
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Podsumowanie wyników_7/12
RAK PŁUC

FISH/NGS
o 37% badanych placówek pozyskuje wyniki ALK i/lub ROS1 na miejscu.

o Zarówno w przypadku pozyskania wyniku ALK i ROS1, FISH jest metodą częściej wykorzystywaną (odpowiednio: 

23%, 30%) niż NGS (odpowiednio: 13%, 23%).

o 27% placówek nie zleca badania FISH, a wykonuje to badanie na miejscu.

o W przypadku wysyłania preparatu na badanie FISH/ NGS najczęściej na wynik czeka się do dwóch tygodni.

o Placówki korzystające z zewnętrznych badań FISH/NGS najczęściej wskazują na problemy logistyczne oraz 

związane z czasem oczekiwania na wynik jako główne mankamenty tego rozwiązania.

o Badane placówki nie stosują ALK/ ROS1 IHC (80%) na platformach ze względów finansowych (wysokich kosztów 

oraz braku możliwości rozliczenia kosztów w NFZ, co prawdopodobnie pociąga za sobą brak zapotrzebowania 

od klinicystów).

o 90% badanych placówek widzi korzyści związane z zastosowaniem aparatów BenchMark do badań IHC ALK i ROS1. 

Badani patomorfolodzy mają świadomość, że dzięki temu rozwiązaniu przede wszystkim zyskaliby na czasie, 

zakresie diagnostyki i mogliby oszczędzić koszty.

o 64% badanych placówek nie korzysta z żadnego testu FISH.



16

Podsumowanie wyników_8/12
RAK PŁUC

ALK
o 43% placówek nie wykonuje barwienia ALK, tylko wysyła próbkę do zewnętrznego laboratorium. Najczęściej w 

placówkach, które wykonują to na miejscu, wykonywanych jest mniej niż 100 barwień ALK miesięcznie.

o Większość patomorfologów (83%) wykonujących  na miejscu to barwienie nie zgłasza z nim żadnych problemów.

ROS1
o Prawie połowa badanych placówek nie wykonuje barwień IHC ROS1 – część je wysyła (14%), inna część 

deklaruje (14%), że będzie takowe wprowadzać w swojej placówce.

o Pojedynczy patomorfolodzy, którzy wykonują barwienie IHC ROS1 narzekają na niejednoznaczność uzyskanych 

wyników.

o Tylko jedna placówka miała w przeszłości doświadczenia w pracy z przeciwciałami innych producentów.

POTRZEBY PLACÓWEK
o Dla wszystkich badanych patomorfologów diagnozujących raka płuc informacja o „przeszłości onkologicznej” 

pacjenta jest kluczowa. Niestety jedynie co trzecia placówka może pochwalić się dobrą współpracą z 

klinicystami.

o Badani patomorfolodzy zdają sobie sprawę, iż dobra wymiana informacji pomiędzy nimi a klinicystami 

ułatwiłaby im pracę i miałaby wpływ na powodzenie leczenia pacjenta. Niestety mają wrażenie, że onkolodzy 

nie zawsze pamiętają jak wielkie znaczenie ma praca patomorfologa.

o Potrzeby placówek zajmujących się rozpoznaniem raka płuc wynikają między innymi z ograniczeń, które 

wpływają na skuteczność 

i szybkość leczenia pacjenta: jakości otrzymywanego materiału do badania, braku finansowania i 

rozliczania testów stosowanych

do badań predykcyjnych, współpracy z onkologami. 
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Podsumowanie wyników_9/12
BARWIENIA PODSTAWOWE HE

RAK PIERSI
o Ankietowane placówki wykonują średnio około 72 000 barwień podstawowych HE rocznie. 

o Kluczowymi parametrami w przypadku tego barwienia są jakość i intensywność barwienia.

o Pojedyncze problemy w barwieniu HE mają swoje źródło w preanalityce i w słabo zabarwionym materiale. Poza 

tym patomorfolodzy narzekają na kwestie techniczne związane z barwiarką. Między innymi te trudności 

powodują wydłużenie całego procesu (dają poczucie straconego czasu) poprzez dodanie pracy, a co za tym 

idzie wywołują niepotrzebne nerwy i frustracje.

RAK PŁUC
o Średnio badane placówki wykonują około 75 000 barwień podstawowych HE rocznie. 

o Kluczowymi parametrami w przypadku tego barwienia są: dobry kontrast, intensywność i jakość barwienia.

o Główne problemy w barwieniu HE mają swoje źródło w preanalityce, w źle pobranym lub zabarwionym 

materiale. Poza tym patomorfolodzy narzekają na odczynniki. Między innymi te trudności powodują 

wydłużenie całego procesu (i dają poczucie straconego czasu) poprzez dodanie pracy, a co za tym idzie 

wywołują niepotrzebne nerwy i frustracje.
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Podsumowanie wyników_10/12
Barwienia stosowane w rozpoznaniu raka płuc i piersi

RAK PŁUC RAK PIERSI

Barwienie IHC ALK ROS1 PD-L1 HER-2 ER/PR Ki-67

M
i
e
s
i
ę
c
z
n
a
 
l
i
c
z
b
a
 

b
a
r
w
i
e
ń

minimum 15 10 7 5 5 5

maximum 177 150 227 458 500 500

średnia 55 53 44 70 50 70

% placówek stosujący barwienie IHC 

różnych  producentów 

(w tym % przeciwciał Ventana)

40%

(99%)

17%

(100%)

45%

(53%)

98%

(94%)

100%

(90%)

100%

(87%)

Deklarowany brak trudności z 

barwieniem IHC
83% 59% 47% 71% 81% 79%

Minimum – najmniejsza miesięczna liczba barwień IHC danego typu podana przez badane placówki

Maximum – najwyższa miesięczna liczba barwień IHC danego typu podana przez badane placówki

Średnia – wyliczona na podstawie wartości podanych przez badane placówki dla danego barwienia IHC

% placówek stosujący barwienie IHC różnych  producentów  - wartość pokazująca jaki % badanych placówek stosuje dane barwienie IHC (jaki % stanowią 

przeciwciała firmy Ventana)

Deklarowany brak trudności z barwieniem IHC – jaki % badanych placówek udzieliło odpowiedzi „brak trudności” na pytania: Jakie są trudności związane 



19

Podsumowanie wyników_11/12
DIGITALIZACJA

OBRAZ PLACÓWEK ZDIGITALIZOWANYCH

o 25% badanych placówek jest wyposażona w skaner/y. 

o Dzienna liczba skanowanych szkiełek przede wszystkim zależna jest od zapotrzebowania (waha się od kilku 

do 150 dziennie).

o Skanowane są przede wszystkim przypadki szkoleniowe i te przeznaczone do konsultacji wyników. Możliwość 

skonsultowania wyników to nie tylko główny cel zeskanowania szkiełek, ale również stanowi główną korzyść 

cyfryzacji placówki.

o Badani patomorfolodzy przede wszystkim obawiają się, czy przy cyfryzacji placówki wytrzymają serwery i 

czy przy awariach komputerowych nie utracą oni części danych. Niektórzy wskazują na problem z preparatami 

cytologicznymi, gdyż zauważają, że jakość skanowanego materiału tego typu nie jest zadowalająca. Nie 

dziwi fakt, iż jedynie 28% jednostek archiwizuje skanowane obrazy 

na serwerze lokalnym placówki. Aż dla 40% skanowany obraz nie stanowi dowodu badania. Ponadto zgłaszany 

jest brak ustandaryzowania czasu przechowywania zeskanowanego obrazu. Jedynie 8% jednostek ma wyznaczony 

odgórnie okres przechowywania.

o Do skanowania obrazu jest przeważnie wyznaczona osoba/ wyznaczone osoby (sekretarka, technik, diagnosta, 

laborantka).

o Co ciekawe, żadna z badanych osób nie podała algorytmów jako celu skanowania szkiełek. Obecnie ani jedna 

placówka nie korzysta 

z algorytmów w pracy ze skanowanymi preparatami (8% czeka na algorytmy). Ponadto połowa badanych 

patomorfologów nie umiała odpowiedzieć, w jaki sposób zastosowanie algorytmów mogłoby wesprzeć ich 

codzienną pracę. Jedynie część ma świadomość, 

że zastosowanie takowych mogłoby oszczędzić ich cenny czas, zapewnić większy komfort pracy poprzez 

przyspieszenie pracy oraz zwiększenie wiarygodności wyników (wyeliminowanie błędu ludzkiego). 

o Według badanych algorytm powinien być przede wszystkim dokładny i wiarygodny.
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Podsumowanie wyników_12/12
DIGITALIZACJA

OBRAZ PLACÓWEK NIEZDIGITALIZOWANYCH

o 31% badanych niezdigitalizowanych placówek deklaruje, że jest kompletnie niezainteresowana ich 

cyfryzacją. 

o 17% placówek ma w planach zakup skanera i/lub właśnie czeka na odbiór sprzętu.

o Badani patomorfolodzy nieposiadający skanera deklarują, że skanowane szkiełka używaliby przede wszystkim 

w celach konsultacyjnych. Według nich skanowanie szkiełek mogłoby głównie zaoszczędzić czas oraz 

umożliwić telekonsultacje.

o 29% badanych szacuje, że liczba skanowanych dziennie szkiełek nie przekroczyłaby liczby 20.  

o Według badanych skaner powinien być przede wszystkim dokładny, wydajny i szybki.

o 31% badanych deklaruje, że skaner mógłby służyć również archiwizacji.

o Jeżeli chodzi o zastosowanie algorytmów, to ani jedna z badanych osób nie podała tego czynnika jako 

potencjalnego celu skanowania szkiełek. Wydaje się, że jest niska świadomość jakie korzyści niesie za 

sobą wprowadzenie algorytmów – ponad połowa badanych 

nie była w stanie określić swoich oczekiwań wobec oprogramowania. Część badanych zwracała uwagę, że 

oprogramowanie powinno zwiększać dokładność obrazu i być szybkie. 32% badanych wskazywała, że 

zastosowanie algorytmów mogłoby skrócić czas przeznaczony na obliczenia, a obliczenia mogłyby być 

bardziej dokładne i wiarygodne – czyli przyspieszyłoby to uzyskanie wyników i polepszyłoby jakość 

diagnostyki.

o Badani patomorfolodzy obawiają się kosztów związanych z cyfryzacją, często nie ujętych w kosztorysie, a 

związanym, np. z uzyskaniem kompatybilności z wprowadzonym oprogramowaniem.

o Co piąty patomorfolog nie neguje potrzeby posiadania skanera. A 44% badanych chętnie przetestowałoby 

wersję demonstracyjną skanera.



Rak piersi
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Ponad połowa objętych badaniem placówek korzysta – przynajmniej częściowo – z 
outsourcingu. 

Czy na etapie diagnostyki, placówka 

korzysta

z zewnętrznych zakładów patomorfologii 

na zasadzie outsourcingu części badań?

KORZYSTANIE Z OUTSOURCINGU NA ETAPIE 

DIAGNOSTYKI

1%

41%

57%

brak odpowiedzi

nie korzystamy z zakładów
zewnętrznych

tak, korzystamy z zakładów
referencyjnych

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

PRZECIWCIAŁA 

W PANELU PIERSIOWYM
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Rocznie średnio rozpoznawanych jest nieco ponad 300 przypadków raka piersi w placówce. 
Jest to także najczęściej wskazywana przez badanych liczba.

Ile przypadków raka piersi jest 

rocznie rozpoznawanych w Pana/Pani 

placówce?

LICZBA ROZPOZNAWANYCH ROCZNIE 

PRZYPADKÓW RAKA PIERSI

10%

9%

60%

23%

nie ma takich statystyk

powyżej 500

od 100 do 500

poniżej 100

ŚREDNIA LICZBA 

PRZYPADKÓW:

300 -320   ROZPOZNAŃ 

ROCZNIE

MAXIMUM: 

3000 

MINIMUM:

8

DOMINANTA:

300

PRZECIWCIAŁA 

W PANELU PIERSIOWYM Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70
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W badanych placówkach częściej niż TNBC rozpoznawany jest rak piersi określany jako 
HER-2 dodatni.

Jaki % rozpoznawanych rocznie w placówce 

raków piersi jest określonych jako HER-2 

dodatni, a jaki % stanowią potrójnie 

ujemne raki piersi (ang.TNBC)? 

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA RAKÓW PIERSI HER-2 

DODATNICH I TNBC W BADANYCH PLACÓWKACH

26%

33%

41%

nie prowadzimy takich statystyk

20% i więcej

poniżej 20%

29%

17%

54%

nie prowadzimy takich statystyk

20% i więcej

poniżej 20%

HER-2 DODATNI TNBC (potrójnie ujemny rak piersi)

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

PRZECIWCIAŁA 

W PANELU PIERSIOWYM
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Wyniki badania panelu piersiowego IHC są wydawane do tygodnia czasu (nawet w 1-2 dni). 
W przypadku potwierdzania FISH-em ten czas ulega wydłużeniu.

Jakie posiadają Państwo standardy 

związane 

z czasem wydania wyniku?

STANDARDOWA LICZBA DNI NA WYDANIE WYNIKU OD 

POBRANIA MATERIAŁU DO WYDANIA WYNIKU PANELU 

PIERSIOWEGO

1%

6%

16%

14%

27%

6%

6%

1%

13%

7%

brak odpowiedzi

powyżej 2 tygodni

2 tygodnie

do 2 tygodni

tydzień

do tygodnia

5 dni

3-4 dni

2-3 dni

do 2 dni

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

PRZECIWCIAŁA 

W PANELU PIERSIOWYM

BADANIA IHC

BADANIA IHC + FISH

Generalnie z badaniami  IHC mieścimy 

się 

w 5 dniach roboczych, jeśli nie 

trzeba potwierdzać FISHEM HER2.
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W placówkach, które wykonują badanie statusu HER-2 metodą IHC na miejscu - średnia 
liczba badań wykonywanych wynosi około 70 miesięcznie.

Ile barwień IHC HER-2 wykonywanych jest 

miesięcznie w Państwa placówce?

MIESIĘCZNA LICZBA BARWIEŃ IHC HER-2

9%

28%

27%

36%

nie wiem/ nie robimy

powyżej 60

od 30 do 60

do 30

HER-2

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

ŚREDNIA LICZBA BARWIEŃ:

70

MAXIMUM: 

458

MINIMUM:

5

DOMINANTA:

30
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Aż 69% patomorfologów nie widzi żadnych problemów z barwieniem HER-2 metodą IHC i 
jego interpretacją. 25% badanych zwraca uwagę na preanalitykę jako źródło problemów z 
tym barwieniem.

Jakie są trudności związane z 

barwieniem/ 

oceną barwienia IHC HER-2?

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z BARWIENIEM IHC HER-2

3%

11%

24%

69%

nie wiem

niejednoznaczny wynik

problemy związane z preanalityką

nie ma trudności

HER-2

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

To konkretne przeciwciało poza HER-2 łapie 

niestety również HER4, co powoduje, że jest 

więcej wyników fałszywie dodatnich i co za 

tym idzie - więcej 

wyników HER-2 z wynikiem +2 - czyli tych 

wątpliwych. Wówczas, jak wiadomo, 

trzeba ten wynik potwierdzać FISHem - co 

niesie 

za sobą dodatkowe koszty.

Jest jeden problem techniczny - jak jest 

zwłókniałe podścielisko to włókno się 

kurczy i aparat w trakcie nakrapiania 
roluje preparat na szkiełku –

nie potrafimy sobie z tym poradzić.

Czasami reakcja jest za mocna albo za 

słaba, przynajmniej u nas było za 

dużo 3, teraz polepszyliśmy

i  jest więcej 2. Reasumując -

problemem może 

być intensywność ekspresji. 
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W 63% badanych placówek miesięczna liczba wyników niejednoznacznych nie przekracza 
liczby 5. 
Jedną ze wskazywanych przyczyn jest jakość materiału/próbek otrzymywanych do badania.

Ile wyników  miesięcznie ocenianych jest 

jako niejednoznaczne?

MIESIĘCZNA LICZBA WYNIKÓW NIEJEDNOZNACZNYCH 

TESTU IHC HER-2

19%

10%

53%

7%

11%

brak takich danych

mniej niż 1

od 1 do 5

od 6 do 10

powyżej 10

WYNIKI NIEJEDNOZNACZNE 

HER-2
Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

3%

4%

4%

4%

5%

16%

86%

niepełny odczyn błonowy

brak spełnionych kryteriów do

rozpoznania 3+

jakość barwienia

niedoświetlenie

brak widoczności całej reakcji

jakość materiału/ próbek

wynik +2 (bez określenia przyczyny)

Podstawa: Placówki mające doświadczenia z wynikami niejednoznacznymi testu IHC 

HER-2; N=55

PRZYCZYNY ROZPOZNANIA NIEJEDNOZNACZNYCH 

WYNIKÓW  TESTU IHC HER-2

Jakie są przyczyny rozpoznania wyników 

niejednoznacznych?
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43% objętych badaniem placówek czeka na wynik potwierdzający HER-2 do 2 tygodni.

Jakie są standardy czasowe dotyczące 

wydania wyniku potwierdzającego HER-2?

STANDARDY CZASOWE DOTYCZĄCE WYDANIA WYNIKU 

POTWIERDZAJĄCEGO HER-2

13%

6%

43%

30%

4%

4%

nie dotyczy/ nie robimy

do 3 tygodni

do 2 tygodni

do 1 tygodnia

3 dni

do 2 dni

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

WYNIKI NIEJEDNOZNACZNE 

HER-2
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W przypadku niejednoznacznego wyniku HER-2 w IHC 22% badanych jednostek zleca 
obecnie badanie ISH.

Jaki jest algorytm postępowania w 

przypadku  niejednoznacznego wyniku HER-

2 w IHC?

ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

NIEJEDNOZNACZNEGO WYNIKU HER-2 W IHC

7%

3%

22%

72%

brak potrzeby potwierdzania HER-2 z

powodu braku wątpliwości przy ocenie IHC

inne badanie genetyczne

ISH

FISH

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

WYNIKI NIEJEDNOZNACZNE 

HER-2
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W przypadku wysyłania preparatu na badanie metodą FISH najczęściej na wynik czeka się 
od 1 do 2 tygodni.

Jaki jest czas oczekiwania na wynik w 

przypadku wysyłania preparatu na badanie 

FISH?

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK FISH

3%

25%

11%

17%

29%

10%

6%

nie wiem

nie dotyczy/ nie wysyłamy i nie robimy

robimy na miejscu

2-3 tygodnie

do 2 tygodni

do 1 tygodnia

3-5 dni

Wysyłka FISH/

FISH in - house
Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70
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W przypadku stosowania metody FISH badane placówki najczęściej narzekają na 
wiarygodność wyników.

Z jakimi trudnościami spotykają się 

Państwo w przypadku potwierdzania 

wyników HER-2 za pomocą metody FISH?

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM  METODY 

FISH

1%

25%

1%

3%

9%

9%

21%

34%

brak odpowiedzi

trudno powiedzieć/ nie dotyczy/ nie

robimy

jakość materiału do badania

dodatkowa praca

dodatkowy czas

trudności organizacyjne/ logistyczne

wiarygodność wyników

brak trudności

Wysyłka FISH/

FISH in - house
Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

Zdarza się, że FISH również jest 

niejednoznaczny, 

ale opieram się na opiniach kolegów, 

którzy wykonują diagnostykę jedną i drugą 

metodą. 

Przede wszystkim jest to problem 

związany z tym, że nie mamy nad tym 

kontroli, a chcielibyśmy mieć. Drugi 

problem to, że nie ma w Polsce listy 

laboratoriów certyfikowanych pod kątem 

FISH, więc wiarygodność również jest 

nie 

do określenia. My jesteśmy 

laboratorium 

z certyfikatem III stopnia i nie 

możemy sobie pozwolić na wydanie 

wyniku z zewnętrznego laboratorium, 

które nie ma certyfikatu 

i powiedzmy dopiero zaczyna takie 

badania robić albo robi ich mało. To 

jest dla nas niewiarygodne, 

a my nie możemy sobie na to pozwolić.
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Część badanych patomorfologów zdaje sobie sprawę, że dzięki zastosowaniu  ”reflex test” w 
placówce szybciej mieliby dostęp do wiarygodnych wyników oraz mogliby kontrolować 
próbkę.

Jakie byłyby korzyści, gdyby badania 

potwierdzające wyniki niejednoznaczne 

"reflex test" były wykonywane w Państwa 

zakładzie patomorfologii?

POTENCJALNE KORZYŚCI Z MOŻLIWOŚCI 

PRZEPROWADZENIA „REFLEX TEST” W PLACÓWCE

2%

2%

4%

8%

10%

13%

31%

51%

nie wiem

korzyści organizacyjne

korzyść dla pacjenta

widoczne korzyści, ale nieopłacalne badanie/ zbyt mała ilość badań

niejednoznacznych              w laboratorium w skali roku

brak korzyści/ żadne

reflex test (ISH, FISH) wykonywany na miejscu

kontrola nad przebiegiem próbki

skrócenie diagnostyki

Wysyłka FISH/

FISH in - house
Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70
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10% badanych osób nic nie wie na temat sondy – brakuje im informacji na temat tego 
rozwiązania. Prawie 30% zwraca uwagę na kwestie finansowe – dotyczy to zwłaszcza 
placówek, które wykonują małą liczbę badań.

Jakie są powody niestosowania sondy ISH 

na dostępnych w placówce platformach 

BenchMark?

POWODY NIESTOSOWANIA SONDY ISH 

NA PLATFORMACH BENCHMARK

22%

1%

1%

1%

1%

3%

3%

6%

7%

10%

19%

27%

nie dotyczy - stosujemy

posiadamy FISH in-house

za dużo testów w opakowaniu

wdrażana jest metoda ISH

konkurencja robi ISH

podpisana umowa z ośrodkiem referencyjnym

brak personelu

konieczność dodatkowego wyszkolenia

niezadowalające wyniki poprzedniej sondy

brak informacji na temat sondy

nie dotyczy/ ja się tym nie zajmuję

koszty/ za mała ilość badań

Wysyłka FISH/

FISH in - house
Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70
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Patomorfolodzy mający doświadczenie z metodą ISH widzą trudności związane przede 
wszystkim 
ze źle utrwalonym materiałem.

Jakie znajdują Państwo trudności w 

metodzie ISH?

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z METODĄ ISH

1%

1%

1%

3%

13%

30%

50%

wymaga dużej ilości odpowiednio

utrwalonego materiału

utrudniona rozdzielczość

za dużo artefaktów srebra

jakość szkiełek/trudności ze sprzętem

źle utrwalony materiał

brak trudności

brak doświadczeń z tą metodą

Problemy są jedynie, kiedy przychodzi materiał 

konsultacyjny z zewnątrz, 

najczęściej źle utrwalony.

Czasami materiał spływa ze szkiełka albo 

fragmentuje się podczas preparatyki w 

aparacie. To może być kwestia jakości 

szkiełek lub działania osoby 

przygotowującej preparat. Okazuje się, że 

grubość 

1-3 mikrometrów może być za duża i wtedy 

muszę cofnąć taki preparat. W przypadku 

szkiełek problem może tkwić w zbyt 

krótkim czasie wygrzewania. Jesteśmy w 

trakcie ustalania źródła tych problemów.

ISH

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70
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Patomorfolodzy zdają sobie sprawę, iż ISH jest mniej wymagające niż FISH – jest prostszą 
metodą, dzięki której można uzyskać wynik szybciej i taniej. 

Jakie znajdują Państwo zalety metody ISH 

nad FISH?

PRZEWAGA METODY ISH NAD FISH

40%

1%

9%

31%

31%

32%

nie dotyczy/ brak doświadczenia

możliwość zarchiwizowania

większa kontrola nad próbką

tańsze rozwiązanie

szybsze rozwiązanie/ oszczędność czasu/

szybszy wynik

mniejsze wymagania sprzętowe (np.

mikroskop fluorescencyjny)
ISH robimy dużo szybciej i na Waszych 

aparatach, 

to prostsza metoda i tańsza. FISH jest 

trudniejszy

i kosztowniejszy - specjalny mikroskop 

fluorescencyjny, system analizy obrazu.

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

ISH
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Problem z intensywnością sygnału oraz przekonanie, że FISH jest metodą referencyjną 
(tzw. złotym standardem) stanowią jedyne zgłaszane powody niezadowolenia z sondy 
INFORM HER-2 Dual ISH.

Z jakich powodów wynika/ wynikało 

Państwa niezadowolenie z uzyskiwanych 

wyników?

POWODY NIEZADOWOLENIA Z  WYNIKÓW UZYSKANYCH 

PRZY POMOCY SONDY INFORM HER-2  DUAL ISH

93%

6%

7%

brak powodów do niezadowolenia - sonda

ISH nie była stosowana/ nie dotyczy

pewny i wiarygodny wynik FISH/ metoda

referencyjna

problemy z intensywnością sygnału

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

Po pierwsze, sygnały były mniejsze, ich 

średnica była mniejsza, a  dwa -

intensywność czerwieni była dużo 

słabsza. 

Mieliśmy trudności w postaci całkowitego braku 

sygnału lub też po prostu nie było czarnego 

sygnału. Do skutku robiliśmy ISHa, nigdy nie 

potwierdzaliśmy tego FISHem. 

Jeśli do skutku nie wychodziło, to pisaliśmy 

na wyniku, 

że nie wychodzi. 

ISH
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Połowa badanych placówek jest zainteresowana ofertą Roche Diagnostics i nową sondą 
HER-2 Dual ISH.

Czy chciał(a)by Pan/Pani zapoznać się z 

ofertą Roche Diagnostics i nową sondą 

HER-2 Dual ISH?

ZAINTERESOWANIE OFERTĄ ROCHE DIAGNOSTICS 

I NOWĄ SONDĄ HER-2 DUAL ISH

29%

4%

6%

9%

53%

nie dotyczy

należy rozmawiać z osobą decyzyjną

jest już znana

nie

tak

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

ISH
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W placówkach wykonywanych jest średnio 50-60 barwień IHC ER/PR miesięcznie.

Ile barwień ER/PR IHC wykonywanych jest 

miesięcznie?

MIESIĘCZNA LICZBA BARWIEŃ IHC ER/PR

16%

19%

31%

34%

nie wiem

powyżej 60

od 30 do 60

do 30

ER/PR

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

ŚREDNIA LICZBA 

BARWIEŃ:

50-60

MAXIMUM: 

500

MINIMUM:

5

DOMINANTA:

30
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Większość (81%) patomorfologów, którzy wykonują lub oceniają barwienia IHC ER/PR 
uważa, że jest to proste jądrowe barwienie, a jego ocena nie sprawia trudności.

Jakie są trudności związane z 

barwieniem/ oceną barwienia  IHC ER/PR?

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z BARWIENIEM  IHC ER/PR

1%

4%

4%

9%

81%

brak kontroli wewnętrznej w preparacie

interpretacja barwień PR

problemy ze sprzętem

źle utrwalony materiał z zewnątrz

brak trudności

Nie mamy żadnych problemów z samym barwieniem, a tylko 

z preanalityką czasem - zgniły materiał.

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

ER/PR

Problemy są jedynie, kiedy przychodzi materiał 

konsultacyjny z zewnątrz, najczęściej źle utrwalony.

Nie ma trudności.  Jądrowe barwienia są zdecydowanie 

lepsze w ocenie niż błonowe.
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Średnio miesięcznie wykonuje się poniżej 100 testów Ki-67 IHC w skali miesiąca.

Ile barwień Ki-67 IHC wykonywanych jest 

miesięcznie?

MIESIĘCZNA LICZBA BARWIEŃ IHC Ki-67

11%

22%

36%

31%

nie wiem

powyżej 60

od 30 do 60

do 30

Ki-67

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

ŚREDNIA LICZBA 

BARWIEŃ:

70

MAXIMUM: 

500

MINIMUM:

5

DOMINANTA:

30
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Zdecydowana większość badanych patomorfologów nie widzi trudności z barwieniem/ 
oceną barwienia IHC Ki-67.

Jakie są trudności związane z 

barwieniem/ oceną 

barwienia IHC Ki-67?

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z BARWIENIEM  IHC Ki-67

2%

1%

1%

1%

1%

6%

7%

79%

brak odpowiedzi/ nie wiem

brak standardów

z naciekającą komponentą

nierówny odczyn jądrowy

za mało materiału

preanalityka

z oszacowaniem wyników/ liczeniem (błąd

ludzki)

brak trudności

Tak, ponieważ muszę liczyć na piechotę. Nie 

mamy przystawki do liczenia i muszę 

samodzielnie to robić - niektóre jądra barwią 

się silniej, a niektóre słabiej..., ale zgodnie 

z wytycznymi liczyć należy wszystkie na 

piechotę.

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

Ki-67

A ktoś ma trudności? Jeśli materiał jest porządnie 

przygotowany 

i nie ma problemów ze sprzętem, to wystąpienie 

jakiegokolwiek 

błędu jest na minimalnym poziomie.
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Badani patomorfolodzy diagnozujący raka piersi przede wszystkim biorą pod uwagę czułość 
i specyficzność, intensywność barwienia oraz zewnętrzną ocenę jakości przy wyborze przeciwciała.

2%

1%

1%

1%

3%

4%

4%

4%

7%

9%

9%

13%

16%

17%

17%

37%

39%

46%

brak odpowiedzi

trudno powiedzieć/ nie jestem osobą decyzyjną

dobry i szybki dostęp do serwisu

wymagania sprzętowe

uniwersalność, wszechstronnność

firma

małe konfekcjonowanie/ niewielka liczba barwień w dyspenserze

czy przeciwciało działa

monokolonalne

potrzeba badania

analityczny

zalecenia producenta

predykcyjny

cena/ koszt

klon

ocena jakości (NordiQC)

podbarwienie tła/ intensywność barwienia

specyficzność i czułość

PANEL PIERSIOWY

Czym sugeruje się Pan/Pani przy wyborze 

przeciwciała?

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE 

PRZECIWCIAŁA

Możliwościami i jakością 

przeciwciała. Wchodzimy na stronę 

NordiQC i wybieramy przeciwciała, 

które uznane są przez nich 

za najlepsze, wzorcowe. Dobro 

pacjenta - dobrem najwyższym, a my 

staramy się 

nie oszczędzać na dobrym badaniu, 

a wybieramy dobre przeciwciała. 

Zdrowie  jest bezcenne i kwestia 

kosztów jest marginalna.

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

Ważna jest specyficzność. Jeżeli musimy 

zróżnicować zmianę – to jest na pierwszym 

miejscu. A później wybór jest uzależniony od 

tego, że coś jest potrzebne 

do określenia guza lub jest potrzebne na 

etapie chemioterapii, np. receptory. Czyli z 

jednej strony przeciwciało wykorzystuje, aby 

zróżnicować i potwierdzić typ guza, a druga 

rzecz to potrzeba określenia 

dalszego  leczenia i podjęcie kolejnych 

decyzji terapeutycznych. W niektórych 

sytuacjach, w diagnostyce trzeba zastosować 

monoklonalne przeciwciało, a w innych może 

być poliklonalne.
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1%

3%

6%

7%

9%

23%

24%

27%

kontrole do niektórych przeciwciał

najpierw kontrola od producenta, a

nastepnie kontrole wewnętrzne

to jest wiedza diagnostów

kontrola wewnątrzlaboratoryjna*

kontrole od producenta

brak walidacji

kontrola standardowa

do każdego badania jest kontrola

Jak przebiega proces walidacji testów 

laboratoryjnych, aby uzyskany wynik po 

jego przeprowadzeniu był diagnostyczny?

PROCES WALIDACJI TESTÓW LABORATORYJNYCH

Nigdy, jedyna kontrola jaką 

mamy 

to wewnątrzlaboratoryjna i w 

związku 

z tym, że wszystko jest Roche 

Diagnostics, to nie ma potrzeby 

walidacji.

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70
*polegająca na umieszczeniu tkanki z pozytywnymi antygenami, czyli tkanka referencyjna jest umieszczana na tym samym 

szkiełku, co tkanka badana.

Nieco ponad 25% stosuje do każdego badania kontrolę*. Większość patomorfologów 
wskazuje
na stosowanie kontrolnej tkanki na szkiełku z badaną próbką, stosowana jako kontrola 
wewnątrzlaboratoryjna. Stosowane są również kontrole otrzymywane od producentów.

PANEL PIERSIOWY
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W przypadku przerzutów odległych (np. do płuc czy wątroby) objęci badaniem 
patomorfolodzy najczęściej sięgają po przeciwciała różnicujące takie, jak CK7, CK20, ER, 
TTF-1, PR, GATA3
i Mammoglobinę.

Jakie przeciwciała różnicujące stosują 

Państwo, gdy są przerzuty odległe, do 

płuc, wątroby?

PRZECIWCIAŁA RÓŻNICUJĄCE W PRZYPADKU 

PRZERZUTÓW ODLEGŁYCH

63%

47% 47% 46%
41%

34% 33%

13% 11% 10% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

PANEL PIERSIOWY
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W rozpoznaniu raka naciekającego in situ patomorfolodzy głównie sięgają po 
przeciwciała: CK5/6, p63, CK14 i SMA.

40%

31%

24% 23%

8% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Jakie przeciwciała różnicujące stosuje 

Pan/Pani 

w rozpoznaniu raka naciekającego, in 

situ?

PRZECIWCIAŁA STOSOWANE W ROZPOZNANIU RAKA 

NACIEKAJĄCEGO IN SITU

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

PANEL PIERSIOWY
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W rozpoznaniu raka metaplastycznego objęci badaniem patomorfolodzy najczęściej 
sięgają 
po Wimentynę oraz p63.

43%

30%

21% 21% 20%
17% 16%

13% 13% 11% 10% 9% 9% 7% 7% 7% 6%
3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Jakie przeciwciała różnicujące stosuje 

Pan/Pani 

w rozpoznaniu raka metaplastycznego (guz 

liściasty złośliwy, mięsak pierwotny)?

PRZECIWCIAŁA STOSOWANE W  ROZPOZNANIU RAKA 

METAPLASTYCZNEGO

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

PANEL PIERSIOWY
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W badanych placówkach mucykarmin jest najczęstszym barwieniem histochemicznym 
stosowanym pomocniczo w rozpoznaniu raka piersi.

11%

1%

1%

3%

3%

3%

3%

4%

20%

79%

nie wykonuje się barwień histochemicznych

GCDFP-15

Srebro

Amyloid

Trichrome Masson

E-kadheryna

GIFS

Glikogen

Pas

Mucykarmin

Jakich barwień histochemicznych używają 

Państwo 

do różnicowania/ wspomagania rozpoznania 

raka piersi?

BARWIENIA HISTOCHEMICZNE STOSOWANE DO 

RÓŻNICOWANIA/ POMOCY W ROZPOZNANIU RAKA 

PIERSI

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

PANEL PIERSIOWY
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Prawie 30% patomorfologów wskazuje na brak współpracy z onkologami w zakresie 
wskazań 
do późniejszego leczenia TNBC.

3%

6%

9%

9%

19%

26%

29%

brak odpowiedzi

brak doświadczeń

w ramach BREAST UNIT

stały kontakt - mamy komisje

słaby kontakt - jesteśmy jedynie

wykonawcami zleceń

bardzo dobrze - dobry kontakt

brak współpracy

Jak wygląda współpraca z onkologiem w 

zakresie wskazań do późniejszego 

leczenia TNBC?

WSPÓŁPRACA Z ONKOLOGIEM W ZAKRESIE WSKAZAŃ 

DO PÓŹNIEJSZEGO LECZENIA TNBC

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

PD-L1

Obecnie nie ma dyskusji i jako 

takiej współpracy, wynik to 

wynik, wynik trafia do 

klinicysty, czasem przychodzą 

żeby coś poprawić, coś zmienić, 

czasami chcą dodać jakieś 

barwienia np. androgenowe, ale 

to zdarza się bardzo rzadko -

konsultują się z nami tylko, 

jeśli mają wątpliwości.

Współpraca jest na wielu etapach -

spotkania przede wszystkim z 

radiologami. Zwykle przy raku piersi 

nie dotyczą te spotkania tylko 

naszych wyników, ale klinicznych 

aspektów - udzielamy odpowiedzi, 

precyzujemy je - uzyskujemy 

informacje kliniczne, które 

też nam pomagają w diagnostyce 

konkretnego przypadku. 

Czasem telefonicznie. 

Współpraca jest, ale sprowadza się ona 

do tego, 

że jesteśmy wykonawcami ich zleceń. 

Nie ma natomiast konsyliów i nie ma  

wspólnych decyzji leczniczych  I nie 

ma na to czasu i personelu, 

gdyż jestem jedynym specjalistą.
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Błędy preanalityczne, źle utrwalony i skrojony materiał są głównymi powodami określenia 
liczby reakcji/ wyników jako niediagnostyczne.

1%

1%

4%

7%

34%

69%

słaba jakość szkiełek

problemy sprzętowe

zastosowanie nieodpowiedniej kontroli

wewnątrzlaboratoryjnej

brak takich problemów

skąpy materiał - zbyt mała ilość

materiału do badania

błędy preanalityczne

Czym spowodowane jest określenie liczby 

reakcji/ wyników jest niediagnostyczne?

POWODY OKREŚLENIA WYNIKÓW JAKO 

NIEDIAGNOSTYCZNE

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

Skąpy materiał, poniżej 0,5 mm 

raka, niediagnostyczny, 

materiał źle utrwalony, np.: 

tydzień w formalinie. Materiał 

pobrany w piątek - nie powinno 

się, 

ale czasem ktoś się uprze.

PD-L1
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Patomorfolodzy upatrują korzyści z wprowadzenia barwienia testem IHC PD-L1 w badaniu predykcyjnym 
przez pryzmat benefitów dla pacjenta. Zdają sobie sprawę, że to nie tylko przyspieszy otrzymanie 
wyników, ale dzięki kompleksowej diagnozie pacjent może otrzymać dostęp do konkretnego leczenia.

1%

1%

12%

1%

2%

6%

8%

9%

16%

19%

brak odpowiedzi

nie jesteśmy jednostką onkologiczną

nie dotyczy

zwiększenie liczby pacjentów

szansa na wprowadzenie nowego leku -

atezolizumab

nieopłacalne - za mała skala

korzyści finansowe

przyspieszone wyniki

placówka oferuje dostęp do konkretnego

leczenia

korzyści kliniczne/ dla pacjenta

Jakie korzyści mogłaby uzyskać placówka, 

wprowadzając badania predykcyjne za 

pomocą testu IHC PD-L1 (SP142)?

KORZYŚCI Z WPROWADZENIA BADAŃ PREDYKCYJNYCH 

TESTEM IHC PD-L1 (SP142)

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

PD-L1

Predykcja wskazuje leczenie, 

więc korzyści są oczywiste dla 

pacjenta 

i tego raczej nie trzeba 

tłumaczyć.

Jak tylko wejdzie program 

lekowy,

to zaczniemy to robić.

Pacjent miałby korzyść – byłby 

leczony terapią celowaną, a dla 

placówki korzyści będą takie, 

że placówka ściągnie tych 

pacjentów do siebie i będzie 

bardziej konkurencyjna i w 

konsekwencji otrzyma za to 

pieniądze z NFZ. 
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Zdecydowana większość badanych patomorfologów deklaruje, że szkolenie z interpretacji 
barwienia 
IHC PD-L1 (SP142) może być bardzo przydatne.

6%

3%

41%

50%

nie mam zdania

raczej nieprzydatne

przydatne

bardzo przydatne

Jak w Pana/Pani opinii może okazać się 

przydatne szkolenie z interpretacji 

barwienia IHC PD-L1 (SP142)?

PRZYDATNOŚĆ SZKOLENIA Z INTERPRETACJI 

BARWIENIA  

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

PD-L1

Ono jest niezbędne wszędzie tam, gdzie 

się wprowadza nowe przeciwciała, bo 

nigdzie nie zobaczymy tylu przykładów 

pozytywnych, co na szkoleniu, Ja

osobiście uważam, że jest to mało 

skomplikowane barwienie w ocenie,

ale dla młodych patomorfologów jak 

najbardziej 

jest wskazane.

Szkolenia są bardzo przydatne. Byliśmy 

już na takim szkoleniu i nic bardziej nie 

pomaga niż takie szkolenie potem w 

codziennej praktyce.

Szkolenia zawsze są korzystne i to 

najlepiej 

w momencie, kiedy nowe barwienia z 

różnych względów terapeutycznych są 

wprowadzane. Tecentriq w raku piersi na 

pewno spowoduje,

że będziemy chcieli wziąć udział 

w takim szkoleniu, bo jest to predykcja.
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Bardzo bym chciała dojść do 

cyfryzacji - wyliczaniu elementów, 

bo obecnie nie jestem 

w stanie zmieścić się w czasie 

standardów wydania wyniku. Może 

molekularne testy powinny być 

bardziej stosowane - na razie 

bariera kosztowa, ale może w 

przyszłości.

7%

1%

1%

1%

1%

3%

3%

4%

4%

6%

7%

7%

7%

9%

9%

10%

16%

23%

brak odpowiedzi

raporty synoptyczne i PD-L1

wszystko w jednym miejscu

BREAST UNIT

drugi aparat BenchMark Ultra

dostęp do przeszłości onkologicznej…

rozwój FISH

lepsze dane kliniczne

diagnostyka molekularna

barwienia ułatwiające szybką diagnozę

szkolenia z diagnostyki rzadkich…

sprzęt

dobra jakość materiału

wprowadzenie standardów postępowania

algorytmy/ automatyzacja

prawidłowa preanalityka

brak potrzeb

ulepszony model finansowania i…

Wśród patomorfologów objętych badaniem najczęściej pojawiały się potrzeby związane z 
usprawnieniem pracy - automatyzacją i standaryzacją - upatrują w nich możliwość 
zaoszczędzenia ich cennego czasu.

Jakie są Państwa potrzeby na dziś 

w rozpoznaniu raka piersi?

OBECNE POTRZEBY PLACÓWKI W ZAKRESIE 

ROZPOZNANIA RAKA PIERSI

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

.

Życzyłbym sobie finansowania badań i braku 

ograniczeń 

z powodów finansowych tak, żeby dobrze 

diagnozować pacjentów, ale nie mówię tutaj 

tylko o raku piersi, bo akurat w raku piersi 

jest całkiem nieźle.

U nas bardzo dobrze się 

pracuje - pomyślałabym o ISH 

, bo to by nam znacznie 

ułatwiło pracę z diagnostyką 

wątpliwych badań HER2.

Dobra współpraca z 

klinicystami –

bo cały czas pokutuje 

przekonanie, że po 15 latach 

od raka piersi nie ma 

możliwości żeby dał on 

przerzut, 

a nie jest to prawdą.

POTRZEBY PLACÓWEK



Rak płuc

03

54
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Nieco ponad połowa objętych badaniem placówek korzysta – przynajmniej częściowo – z 
outsourcingu. Najczęściej placówki korzystają na zewnątrz z badań molekularnych i FISH. 

Czy na etapie diagnostyki laboratorium 

korzysta 

z usług zewnętrznych zakładów 

patomorfologii 

na zasadzie outsourcingu części badań?

KORZYSTANIE Z OUTSOURCINGU NA ETAPIE 

DIAGNOSTYKI

53%

47%

tak, korzystamy z laboratoriów referencyjnych

nie korzystamy z laboratoriów zewnętrznych
PRZECIWCIAŁA

W PANELU PŁUCNYM

RODZAJ WYSYŁANYCH NAJCZĘŚCIEJ BADAŃ:

Molekularne/ genetyczne/FISH

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30
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Średnia ilość rozpoznawanych przypadków NDRP w placówce wynosi 340 rocznie.

Ile przypadków NDRP 

(niedrobnokomórkowego raka płuc) jest 

rocznie rozpoznawanych w Państwa 

placówce?

ROCZNA LICZBA ROZPOZNAWANYCH PRZYPADKÓW NDRP

3%

21%

14%

31%

31%

nie rozpoznajemy raka płuc

nie ma takich statystyk

powyżej 500

od 100 do 500

poniżej 100

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

ŚREDNIA PRZYPADKÓW:

340 NDRP ROCZNIE

MAXIMUM: 

2300

MINIMUM:

30

DOMINANTA:

300

PRZECIWCIAŁA

W PANELU PŁUCNYM
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Co piąta ankietowana placówka nie wykonuje barwień IHC ALK i PD-L1. Warto podkreślić, że 
badani patomorfolodzy mieli problem z podaniem konkretnych ilości barwień, tam, gdzie są 
one przeprowadzane, głównie ze względu na brak tego typu statystyk, lub brak do nich 
dostępu.

Jaki % rozpoznawanych rocznie w 

Państwa placówce jest określonych jako 

ALK dodatni, 

a jaki jako PD-L1?

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

PRZECIWCIAŁA

W PANELU PŁUCNYM

o Zarówno w przypadku ALK jak i PD-L1 60% badanych wskazywało na brak dostępu do takich statystyk w 

związku z czym brak jest wiarygodności statystycznej danych ilościowych uzyskanych w odpowiedziach 

uzyskanych na to pytanie.

o W przypadku ALK, 21% placówek deklaruje, że w ogóle nie wykonuje tego typu badań. 

o W przypadku PD-L1, 24% placówek nie wykonuje tego badania.
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W przypadku badań immunohistochemicznych standardowy czas oczekiwania na wynik 
waha się od 1 dnia do tygodnia. W przypadku zlecania dodatkowych badań molekularnych 
ten czas znacznie się wydłuża.

Jakie posiadają Państwo standardy 

związane 

z czasem wydania wyniku?

STANDARDOWA LICZBA DNI NA WYDANIE WYNIKU

3%

53%

7%

13%

7%

7%

10%

brak odpowiedzi

2 tygodnie i dłużej

do 2 tygodni

do tygodnia

od 3 do 6 dni

Poniżej 3 dni

1-2 dni

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

PRZECIWCIAŁA

W PANELU PŁUCNYM

Rozpoznanie nowotworu i określenie 

typu histopatologicznego- kilka dni. 

Badania zewnętrzne: 2-3 tygodnie

BADANIA IHC

BADANIA IHC + FISH/NGS
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Jaki jest algorytm rozpoznania raka 

płuca?

STOSOWANY ALGORYTM ROZPOZNANIA RAKA PŁUC

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

7%

7%

30%

83%

100%

to zależy

FISH

NGS (badania genetyczne)

barwienia IHC - Immunohistochemia

barwienia podstawowe HE

Najpierw badanie HE, jeśli uda się na 

podstawie tego badania określić typ 

nowotworu - to poprzestaję

na tym; jeśli są wątpliwości 

(np. jeśli  chodzi o NDRP) to wykonuję 

dwa badania 

-TTF-1 oraz białko P63.

Często mamy intry, czyli materiał 

śródoperacyjny - dużo przypadków w płucu -

trafia do nas  -z materiału świeżego, 

który mrozimy  i utwardzamy w ten sposób  

na 3 mikrometrowe wycinki kroimy i ręcznie 

barwimy - wynik telefonicznie 

przekazujemy. 

(…).Jeśli mały guz to już na drugi dzień 

badanie IHC jest możliwe. Potem wkładamy 

do kasetek i dopiero 

na następny dzień przeprowadzamy 

technicznie. 

Kostki parafinowe robimy, kroimy 

mikrotomami, 

odparafinowanie w serii xylenów i 

alkoholi, a potem barwimy HE – ten obraz 

decyduje o dalszym zlecaniu wszystkich 

innych badań. My się w rozpoznaniu 

kierujemy IHC.

Badani patomorfolodzy najczęściej kierują się rozpoznaniem IHC, zawsze rozpoczynając od 
barwień podstawowych HE.

Najpierw HE, potem zlecamy IHC.  Nie 

stosujemy jednak tego sposobu krojenia 

od razu niebarwionych

skrawków, ponieważ chcemy mimo wszystko  

zaoszczędzić materiał. Często jest tak, 

że w pilnych przypadkach nie musimy 

robić 

IHC, bo  utkanie jest tak bardzo 

charakterystyczne, 

że nie trzeba podstawowej IHC –

zostawiamy na PD-L1.

PRZECIWCIAŁA

W PANELU PŁUCNYM
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Najczęściej w placówkach, które wykonują barwienia ALK metodą IHC na miejscu, 
wykonywanych jest mniej niż 100 barwień miesięcznie.

Ile barwień IHC ALK wykonywanych jest 

miesięcznie 

w Państwa placówce?

MIESIĘCZNA LICZBA BARWIEŃ IHC ALK

3%

23%

43%

3%

27%

brak odpowiedzi

nie wiem

nie robimy na miejscu, wysyłamy na

zewnątrz

100 i więcej

poniżej 100

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

ALK

ŚREDNIA LICZBA BARWIEŃ:

55

MAXIMUM:

177

MINIMUM:

15
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60% ankietowanych patomorfologów uważa, że samo barwienie IHC ALK, jak i jego ocena,  
nie sprawiają im jakichkolwiek trudności.

Jakie są trudności związane z 

barwieniem/ oceną barwienia IHC ALK?

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z BARWIENIEM IHC ALK

60%

3%

3%

3%

3%

7%

33%

nie dotyczy/ trudno mi jest ocenić

makrofagi

artefakty/ kropkowanie

pojedyncze problemy przy rzadkich typach

nowotworów

walidacja na własnym sprzęcie

mała ilość materiału

brak trudności

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

ALK

Tu nie widzę żadnych trudności. Barwienie jest bardzo dobre 

- mamy  kontrole dodatnie i ujemne wszystko działa dobrze. 

Technicznie też nie ma trudności, mała ilość materiału 

cytologicznego, część też jest z guza już usuniętego, bo 

część jest operowana bez diagnozy albo śródoperacyjnie jest 

pobierany materiał. Jeżeli pacjent 

nie ma rozsiewu to operacja jest pierwsza 

i pooperacyjnie  czekamy na dobry wycinek. 

Z cytologii kieruję tylko te badania ze skierowań od 

klinicystów, 

które mogą dać wiarygodny wynik, bo nie ma sensu badać 

ALKa np. z martwicy.

Tylko w teorii i na szkoleniach 

najbardziej . Wiem, 

że jest ono łatwe w interpretacji, bo 

jest binarne, 

są kontrole dostępne i jako histopatolog 

wolałabym na nim pracować niż na FISHu, 

bo nie jestem genetykiem.
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Prawie połowa badanych placówek nie wykonuje barwień IHC ROS1; część je wysyła, inna 
część deklaruje, że będzie takowe wprowadzać w swojej placówce.

Ile barwień IHC ROS1 wykonywanych jest 

miesięcznie

w Państwa placówce?

MIESIĘCZNA LICZBA BARWIEŃ IHC ROS1

7%

14%

14%

48%

3%

14%

nie wiem

nie robimy na miejscu, wysyłamy na

zewnątrz

będziemy wprowadzać

w ogóle tego nie robimy

100 i więcej

poniżej 100

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

ROS1

ŚREDNIA LICZBA BARWIEŃ :

53

MAXIMUM: 

150

MINIMUM:

10
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Pojedynczy patomorfolodzy, którzy wykonują barwienie IHC ROS1 narzekają na 
niejednoznaczność uzyskanych wyników.

Jakie są trudności związane z 

barwieniem/ oceną barwienia IHC ROS1?

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z BARWIENIEM IHC ROS1

83%

3%

7%

10%

nie dotyczy/ nie oceniamy

ocena barwienia/ potrzeba walidacji

niejednoznaczny wynik

brak trudności

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

ROS1

Trudniejsze jest od ALKa. Nie mamy takiego 

doświadczenia jeszcze

z ROS1(SP 384) - nie jest złym przeciwciałem. 

Problem polega 

na tym, że nie jest to reakcja zerojedynkowa tak jak 

w ALKu, więc musi być ono zwalidowane - stąd 

wszystkie reakcje dodatnie są potwierdzane FISHem, 

bo nie mamy jeszcze dużego doświadczenia. Ale uważam 

że jest to warte robienia, bo odciąża FISHa. 

Dla nas jest  to fajna preselekcja. 

Drobny materiał jest problemem 

dla Fishowców, a ROS w IHC daje możliwość pracy 

na drobnym materiale, taniej, szybciej i prościej.
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37% badanych placówek pozyskuje wyniki ALK i/lub ROS1 na miejscu.

W jaki sposób placówka pozyskuje wynik 

ALK i ROS1?

POZYSKIWANIE WYNIKU ALK & ROS1

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

FISH/NGS

23%

37%

40%

nie dotyczy - w ogóle nie robimy

robimy na miejscu

wysyłamy do laboratoriów zewnętrznych
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Aby uzyskać wynik ALK wykorzystywana jest najczęściej metoda FISH oraz IHC. W 
przypadku ROS1 najczęściej wynik jest pozyskiwany w oparciu o metodę FISH, trochę 
rzadziej na podstawie metody NGS.

W jaki sposób placówka pozyskuje wynik 

ALK i ROS1?

POZYSKIWANIE WYNIKU ALK & ROS1

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

FISH/NGS

13%

23%

10%

10%

23%

27%

nie dotyczy/ w ogóle nie robimy

brak odpowiedzi

nie robimy na miejscu/ wysyłamy

IHC

NGS

FISH

ALK ROS1

10%

23%

7%

13%

23%

23%

nie dotyczy/ w ogóle nie robimy

brak odpowiedzi

nie robimy na miejscu/ wysyłamy

NGS

IHC

FISH
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W przypadku wysyłania preparatu do badania FISH/ NGS najczęściej na wynik czeka się od 1 
do 2 tygodni.

Jaki jest czas oczekiwania na wynik w 

przypadku wysyłania preparatu do badania 

FISH/ NGS?

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK BADANIA FISH/NGS

33%

27%

3%

14%

23%

w ogóle nie robimy

nie dotyczy/ robimy na miejscu

do 3 tygodni

do 2 tygodni

do tygodnia

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

FISH/NGS
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W przypadku stosowania metod FISH/NGS badane placówki najczęściej narzekają na 
problemy logistyczne związane z wysyłką materiału na zewnątrz oraz czasem oczekiwania 
na wynik. Jedynie 3% ankietowanych nie widzi trudności w stosowaniu obu metod.

Jakie są trudności związane z badaniami 

metodami FISH/NGS? 

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM FISH/NGS

33%

3%

3%

7%

7%

13%

27%

27%

nie dotyczy/ nie robimy

brak trudności

brak dostępu do wyników z laboratoriów

zewnętrznych

koszty

brak kontroli nad przebiegiem próbki

materiał musi być idealny

czas oczekiwania

wysyłka materiału/ logistyka

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

FISH/NGS

Koszty są większe. Bezcenny 

materiał 

z punktu widzenia naukowego 

tracimy. Czas jest również 

problemem. Ja będę się starał 

nastawiać FISHE 2 razy w 

tygodniu, więc wynik będzie 

bardzo szybko.

NGS to drogie badanie. Jest ich 

tylko kilkadziesiąt rocznie, a 

w szpitalach powiatowych nie ma 

racji bytu.

Zawsze jest obawa związana z 

wysyłką, lepszą pewność dają 

badania robione 

na miejscu.
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Badane placówki nie stosują ALK/ ROS1 IHC na platformach ze względów finansowych 
(wysokich kosztów oraz braku możliwości rozliczenia kosztów w NFZ). 

Jaki jest powód niestosowania ALK/ ROS1 

IHC 

na platformach Ventana?

POWODY NIESTOSOWANIA ALK/ROS1 IHC 

NA PLATFORMACH VENTANA

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

FISH/NGS

3%

3%

3%

10%

10%

10%

20%

20%

20%

oszczędność materiału

brak przeciwciał w umowie

brak badania EGFR na miejscu

stosują

będą stosować

nie jestem osobą decyzyjną

brak takiej potrzeby ze strony

klinicystów

brak rozliczania przez NFZ

koszt Rozliczanie jest problemem, bo 

IHC ciągle jest nierozliczane 

przez NFZ. Czasem wręcz 

specjalnie zleca się FISH, 

żeby odzyskać pieniądze. Jest 

to 

absurd, który tak naprawdę 

zwiększa koszty. Ja osobiście 

uważam, że IHC przy tak dobrym 

materiale jest lepszym 

badaniem.
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Badani patomorfolodzy zdają sobie sprawę, że dzięki zastosowaniu aparatów BenchMark do 
badań 
IHC ALK i ROS1 zyskaliby na czasie, zakresie diagnostyki i mogliby oszczędzić koszty. 

Jakie korzyści widzieliby Państwo 

wykonując badania IHC ALK i ROS1 w 

Państwa placówce na aparatach BenchMark?

POTENCJALNE KORZYŚCI Z WYKONYWANIA BADAŃ IHC 

ALK I ROS1 NA APARATACH BENCHMARK

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

FISH/NGS

13%

3%

3%

7%

7%

10%

13%

23%

43%

nie dotyczy/ nie ma takiej potrzeby

oszczędność materiału

pewność diagnostyczna

możliwość przeprowadzania badań naukowych

zwiększenie skuteczności

możliwość kontroli próbki

oszczędność kosztów

szeroka, kompleksowa diagnostyka

szybsza diagnostyka Badania na miejscu skracają 

czas oczekiwania na wynik i 

pozwalają ukierunkować 

szybciej leczenie pacjenta.
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Połowa badanych placówek prowadzących diagnostykę patomorfologiczną raka płuca nie 
wykonuje barwień IHC PD-L1.

Ile barwień IHC PD-L1 wykonywanych jest 

miesięcznie 

w Państwa placówce?

MIESIĘCZNA LICZBA BARWIEŃ IHC  PD-L1

10%

50%

3%

37%

przygotowują się do wprowadzenia

w ogóle tego nie robimy

100 i więcej

poniżej 100

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

PD-L1

ŚREDNIA LICZBA BARWIEŃ:

44

MAXIMUM: 

227

MINIMUM:

7
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W przypadku barwienia IHC PD-L1 największy kłopot jest z ilością materiału, zwłaszcza gdy 
pacjent 
ma nowotwór gruczołowy.

Jakie są trudności związane z 

barwieniem/ 

oceną barwienia IHC PD-L1?

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z BARWIENIEM  IHC PD-L1

50%

3%

7%

7%

10%

17%

21%

nie dotyczy/ trudno mi jest ocenić

brak niebieskiego tła

materiał cytologiczny - brak walidacji

makrofagi

preanalityka - złe utrwalenie materiału

mała ilość materiału

brak trudności

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

PD-L1

Ocena nie jest skomplikowana. Problem jest z 

dostępnością materiału. Jeśli oznaczamy PD-L1 

u pacjenta z rakiem gruczołowym to jest to 

ostatnie badanie po EGFR-ach, ALKach i ROSach. 

Zawsze się 

obawiam, że materiał jest zbyt skąpy. 

Materiał cytologiczny się nie nadaje na 

PDLe, bo nie ma walidacji. Wiemy, że 

niektóre laboratoria robią cytologie, ale 

ogólnie wiadomo, że nie ma walidacji. 

Ilość komórek jest też problemem - czasem 

100 komórek to dużo i niestety jakiś 

procent 

odrzucamy, mamy tak mało materiału, że

nie da się tego zrobić i policzyć. 

Makrofagi też są problemem.
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Jedynie 21% placówek stosuje badanie predykcyjne IHC PD-L1 w diagnozowaniu raka płuc.

Czy stosuje się test do badań 

analitycznych czy predykcyjnych?

STOSOWANY TEST IHC PD-L1

3%

3%

21%

71%

nie wiem

oba

predykcyjny

żaden

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

PD-L1
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Żadna z badanych placówek nie stosuje testu tzw. home-made testu laboratoryjnego 
PD-L1.

W jakich przypadkach stosuje się tzw. 

test laboratoryjny PD-L1 (home made)?

STOSOWANIE TZW. TESTU LABORATORYJNEGO PD-L1

100%nie robimy

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

PD-L1
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Badani patomorfolodzy deklarują, że najczęściej przeprowadzają kontrole 
wewnątrzlaboratoryjne 
i korzystają z kontroli od producenta w celu pozyskania wyniku diagnostycznego.

Jak przebiega proces walidacji testów 

laboratoryjnych, aby uzyskany wynik po 

jego przeprowadzeniu był diagnostyczny?

PROCES WALIDACJI

3%

3%

7%

10%

13%

13%

23%

23%

najpierw kontrola od producenta, a

nastepnie kontrole wewnętrzne

to jest wiedza diagnostów

wysyłamy do kontroli/ kontrola zewnętrzna

do każdego badania jest kontrola

brak walidacji

nie wiem - wszystko jest zwalidowane

kontrole od producenta

kontrola wewnątrzlaboratoryjna

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

PD-L1

Robimy kontrole wewnątrzlaboratoryjne oraz 

wyniki, które wracają z zewnętrznych laboratoriów 

porównujemy do tego co nam wyszło - jeśli 

wychodzi tak samo to 

jest to dla nas wiarygodny test.

Seria preparatów jest porównywana na 

obu przeciwciałach: ten nasz i 

Ventana. Jeśli wyniki są identyczne to 

uznajemy, że inne przeciwciało może 

pracować na waszym

aparacie. Tak właśnie jest z PD-L1.
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Badani patomorfolodzy przede wszystkim biorą pod uwagę czułość i specyficzność przy 
wyborze przeciwciała.

10%

7%

3%

3%

3%

3%

3%

7%

7%

7%

7%

10%

13%

13%

13%

24%

66%

brak odpowiedzi

inne powody

monokolonalne

opinia konsultantów

opinia ekspertów

opinie w prasie specjalistycznej

uniwersalność przeciwciała

jaki rodzaj testu

jaka jest korzyść dla pacjenta

użyteczność

ocena jakości (NordiQC, ESP Lung shame,…

klon

cena

własne doświadczenie

predykcyjny

podbarwienie tła/ intensywność barwienia

czułość i specyficzność

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

PANEL PŁUCNY

Czym sugeruje się Pan/Pani przy wyborze 

przeciwciała?

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE 

PRZECIWCIAŁA

Użyteczność. Czyli na ile ono daje 

nam informację cenną 

diagnostycznie, bo może być czułe 

i swoiste przeciwciało, a nie da 

ono nam cennej informacji 

diagnostycznej 

i różnicowania. Vimentyna wszędzie 

wychodzi dobrze, ale niewiele 

wnosi 

do samej diagnostyki i również 

jest 

bardzo ważna.

Ma działać, zapewniać powtarzalne 

efekty, specyficzne i czułe.

Lepsze są przeciwciała, które 

działają zero-jedynkowo, niż 

liczenie komórek. Nie ma na to 

czasu.

Zewnętrzna ocena jakości -

gdzie było stosowane 

i jakie są efekty? Zawsze 

zadajemy sobie ten trud i 

sprawdzamy.
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76%

55%

31%
28%

21%
17%

14% 14%
10% 10% 10%

3% 3% 3% 3%

W celu rozpoznania raka płuc patomorfolodzy najczęściej sięgają po przeciwciała TTF-1 i 
p40. 
Podstawą diagnozy jest barwienie HE.

Jak wygląda Państwa standardowy panel 

w rozpoznaniu raka płuca?

STANDARDOWY PANEL W ROZPOZNANIU RAKA PŁUC

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

HE to podstawa - mikroskopowo oceniamy 

wszystkie preparaty, nie zlecamy 

niepotrzebnych badań - zlecamy TTF-1  i  

p63 lub p40. Czasem coś dozlecę, ale 

wolę napisać, że jest 

niedrobnokomórkowy najprawdopodobniej 

gruczołowy i resztę wysłać na genetykę, 

bo ona daje najwięcej dla klinicysty.

Podstawą jest HE potem jeśli 

płaskonabłonkowy to robimy  p63, CK5/6, a 

jeśli  

gruczolakorak 

TTF-1, CK20, CK7.

HE - około 60-70% można rozpoznać już 

po tym barwieniu, ale to jest wersja 

optymistyczna. Jeśli widzę 

charakterystyczne utkania ustalone 

przez WHO to nie robię dalszych badań 

Przy jakimkolwiek cieniu wątpliwości: 

mucykarmin, TTF-1, p40 jeśli nie ma 

przeszłości onkologicznej lub nic o 

niej nie wiem i jest to

rak pierwotny.

PANEL PŁUCNY
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W celu zróżnicowania poszczególnych podtypów raka płuc patomorfolodzy również sięgają 
po przeciwciała TTF-1 i p40, a w drugiej kolejności po p63 i CD56.

76%

69%

41% 41%

34%
31%

28%

21% 21%

14%
10%

7% 7% 7% 7%
3% 3%

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

TTF-1- różne 3 klony i obecnie 

prosiłam o klon 8G7G ,bo jest 

zdecydowanie lepszy, bardziej 

swoisty dla gruczołowego raka płuca, 

bo poprzedni podbarwiał też inne 

nowotwory;  p40- bardzo dobry klon, 

p63 – kiepski. 

Zasadniczo to wystarcza TTF-1 i 

p63, a jak mamy pooperacyjny 

materiał to możemy sobie pozwolić 

na zdecydowanie więcej - CK7, p63, 

CK5/6, prosimy cały czas 

o p40, napsyny też jeszcze nie 

mamy, 

mamy chromograninę i 

synaptofizynę. CD56 

w pierwszej kolejności w płucu 

robimy. 

Jakie przeciwciała stosuje się w 

różnicowaniu poszczególnych podtypów 

raka płuca w Państwa placówce?

PRZECIWCIAŁA STOSOWANE W RÓŻNICOWANIU 

POSZCZEGÓLNYCH PODTYPÓW RAKA PŁUC

PANEL PŁUCNY
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W przypadku przerzutów z innych nowotworów do płuc objęci badaniem patomorfolodzy 
najczęściej sięgają po takie przeciwciała różnicujące jak CK20 i CK7.

62%
59%

41%
36% 34%

24% 24% 24%
21%

17% 17%
14% 14%

17%
14% 14% 14% 14%

10% 10% 10%
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Jakie przeciwciała różnicujące stosuje 

się 

w przypadku przerzutów 

z innych nowotworów do płuc?

PRZECIWCIAŁA STOSOWANE W PRZYPADKU PRZERZUTÓW 

Z INNYCH NOWOTWORÓW DO PŁUC

PANEL PŁUCNY
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W celu ustalenia czy zmiana jest przerzutem czy zmianą pierwotną badani specjaliści sięgają 
po takie przeciwciała jak TTF-1, CK7 i CK20.

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

10%

10%

14%

17%

38%

45%

55%

Nie robimy takiej diagnozy

Kalretynina

CK5/6

SOX10

Melan - A

HMB45

HSA

ER

CDX2

Tyreoglobulina

PAX8

GATA3

PSA

PR

CK Ogólna

p63

p40

Przeciwciała specyficzne narządowo

Napsin A

CK20

CK7

TTF-1

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Płuco TTF-1 - jeśli dodatni (i nie 

wygląda jak tarczyca) to mamy płuco, 

czasem Napsyny dla potwierdzenia, CK7 -

dodatnia to PŁUCO, tutaj jest problem z 

przerzutami z piersi do płuca, bo wtedy 

CK7 też jest dodatnia. Bardzo istotny 

jest też obraz kliniczny i wówczas 

informacja, że pacjentka 

miała usuniętą pierś jest dla nas 

kluczowa, 

ale nie zawsze ją uzyskujemy od 

lekarzy.

W zależności od obrazu 

klinicznego. W raku płuca badania 

IHC nie są podstawą do 

różnicowania pomiędzy przerzutem, 

a ogniskiem pierwotnym.

Jakie przeciwciała różnicujące stosuje 

się w ustaleniu czy zmiana jest 

przerzutem czy zmianą pierwotną?

PRZECIWCIAŁA RÓZNICUJĄCE POMOCNE  W 

USTALENIU RODZAJU NOWOTWORU

Najważniejsze jest TTF-1, żeby to ustalić, 

chociaż bywają nowotwory płuc, które będą 

ujemne i wówczas poszerzamy diagnostykę o 

szerszy panel 

przeciwciał specyficznych.

PANEL PŁUCNY
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W badanych placówkach mucykarmin jest najczęstszym barwieniem histochemicznym 
stosowanym pomocniczo w rozpoznaniu raka płuc.

3%

6%

7%

13%

20%

80%

Orceina

Van Gieson

Srebro

Alcian Blue (Błękit Alcjański)

Pas

Mucykarmin

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Jakie barwienia histochemiczne stosują 

Państwo 

w zakładzie jako pomocnicze 

w rozpoznaniu raka płuc?

BARWIENIA HISTOCHEMICZNE STOSOWANE JAKO 

POMOCNICZE W ROZPOZNANIU RAKA PŁUC

PANEL PŁUCNY
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Dla niemalże wszystkich badanych patomorfologów diagnozujących raka płuc informacja o 
„przeszłości onkologicznej” pacjenta jest kluczowa. Niestety jedynie co trzecia placówka 
może pochwalić się dobrą współpracą z klinicystą.

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Jakie znaczenie ma współpraca z 

onkologiem

i informacje o "przeszłości 

onkologicznej" 

w tym przypadku?

ZNACZENIE INFORMACJI O PRZESZŁOŚCI 

ONKOLOGICZNEJ PACJENTA DLA PATOMORFOLOGÓW

33%

33%

33%

Brak współpracy

Brak odpowiedzi

Są konsylia/ jesteśmy w

stałym kontakcie

3%

97%

brak znaczenia bardzo istotny element

RODZAJ WSPÓŁRPACY 

Z ONKOLOGAMI

PANEL PŁUCNY
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Badani patomorfolodzy zdają sobie sprawę, iż dobra wymiana informacji pomiędzy nimi a 
klinicystami ułatwiłaby im pracę i miałaby wpływ na powodzenie leczenia pacjenta. Niestety 
mają wrażenie, że onkolodzy nie zawsze pamiętają jak wielkie znaczenie ma praca 
patomorfologa.

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Jakie znaczenie ma współpraca z 

onkologiem 

i informacje o "przeszłości 

onkologicznej" 

w tym przypadku?

ZNACZENIE WSPÓŁPRACY Z ONKOLOGIEM ORAZ 

INFORMACJE O PRZESZŁOŚCI ONKOLOGICZNEJ

Podstawowa i najważniejsza, o którą najwięcej walczymy z onkologami, ich 

czas jest problemem, bzdurna papierologia, nie ma standardu opisywania 

pacjenta i jednej bazy danych, jakie zabiegi miał pacjent już robione i 

jakie miał wyniki. Centralny serwer tak, jak chcą zrobić z płucem -

centralny rejestr - fajnie byłoby żeby wszystko tak wyglądało w 

przyszłości.

Szalone znaczenie . (…). Muszą być wytyczne odgórne, które nakażą nam 

głębszą współpracę – długo pracowałam w Anglii i tam konsylia są normą  

- choć my  mamy dużo pracy i nie będzie tego czasu tyle, żeby to zaczęło 

działać od tak. Polscy klinicyści muszą zrozumieć, że patolog ma 

przeogromne znaczenie. Najlepszy na to dowód to dane statystyczne 

pokazujące, że w Europie jest niższa umieralność, gdzie jedną z przyczyn 

powodzenia leczenia jest współpraca patologa 

z klinicystą.

Współpraca obecnie jest marna, a właściwie jej nie ma, wszystko 

sprowadza się do wysłania wyniku, rzadko kiedy rozmawiamy na temat 

konkretnych przypadków. W momencie wydania wyniku histologicznego -

przestajemy mieć znaczenie i też jest to bardzo złe, bo się nie uczymy 

na bieżąco możliwości leczenia.

Podstawowe - bez niej zamieszanie jest duże, czasem na podstawie 

morfologii widzę, że to nie płuco - zawsze powinnam mieć tą informację o 

przeszłości onkologicznej od razu, bo inaczej to jest strata czasu i 

cennego materiału. Każde kolejne kręcenie materiału na mikrotomie wiąże 

się z trymowaniem i jego utratą  (…) Zdarzyło się w zeszłym roku, że 

lekarze przysięgali, że pacjent jest przebadany i że nic nie ma nic 

nigdzie poza płucem  i że ma raka jasnokomórkowego .Koleżanka zrobiła 

RCC i wyszedł dodatni i jednak doszliśmy do tego, że nowotwór płuc był 

przerzutem z nerki(..).
W  przypadku płuca ma to dramatyczne i ogromne znaczenie. Miałem 

przypadek, 

że z materiału płuca doszedłem do raka nerki(…) ja do tego doszedłem, 

choć nikt o tym raku 

nie wiedział.

Konsylia się nie odbywają. Żałuję, bo jak były w raku piersi to dużo to 

dawało.  Jeżeli chodzi 

o pulmonologów dużo wiedzą, chirurdzy wiedzą mniej. Zawsze są takie raki 

jak prostata, 

czy nerka - widzimy, że jest coś nie tak i dopiero od nas chirurdzy 

dowiadują się, że źródło jest gdzie indziej, a w płucach jest przerzut. 

Komunikacja dwustronna musi być, ale jest jej na razie 

za mało.
Lekarze nie piszą nam nic na skierowaniu - może 5% lekarzy czasem coś 

napisze  i to jest bardzo trudne dla Nas - często bazujemy na swoim 

archiwum które prowadzimy od 2007 roku i część pacjentów tam sprawdzamy 

żeby wiedzieć jaką mają historię. Niestety nie wszystkich tam mamy.   

Czasem jak znamy lekarza to dzwonimy na oddziały, żeby sobie pomóc na 

przykład w przerzutach na neurochirurgii - my puszczaliśmy 10 

przeciwciał, a lekarz już dużo wcześniej wiedział, że pacjent jest 

leczony na chłoniaka lub Hodgkina. Lekarze nie mają wiedzy jak bardzo 

jest to nam potrzebne. Mamy już sukces ,że piszą na skierowaniu, że 

pacjentka po raku piersi, 

ale nigdy nie piszą wyników receptorów.
Zanim się zajmę badaniem, sprawdzam w systemie co tam pacjent miał, jaką 

ma historię, 

gdzie był, w jakich poradniach; oglądam badania obrazowe, szczególnie 

tomografie i często rozmawiam z lekarzem prowadzącym.

Podstawowe, pracujemy dla nich, oni są dla nas zleceniodawcą.  Mamy cały 

czas informacje 

o pacjencie, bo mamy stały dostęp do danych klinicznych. Mamy szkolenia 

dzięki też 

Lung Cancer Unit - omawiamy trudne przypadki.

Ogromne znaczenie, bo to ułatwia pracę - mogę się dowiedzieć od onkologa 

czego oczekuje - czy informacji o tym czy chodzi o charakter 

histologiczny guza czy też o specyficzne badania molekularne predykcyjne. 

Często musimy jednak dopytywać i szukać informacji - dzwonić - łatwiej 

byłoby gdyby to wszystko było napisane.
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Skąpy materiał lub materiał złej jakości (np. spowodowany martwicą) jest głównym powodem 
określenia liczby reakcji/ wyników jako niediagnostyczne.

17%

3%

3%

7%

10%

10%

28%

45%

52%

żadne

nieokreślony typ raka

problemy kadrowe

problemy ze sprzętem

słabej jakości barwienie

błędy preanalityczne (ogólnie)

złe utrwalenie materiału/ za długo

utrwalany

martwica/ słabej jakości materiał

brak materiału/ mała ilość materiału

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Czym spowodowane jest określenie liczby 

reakcji/ wyników jako niediagnostyczne?

POWODY OKREŚLENIA WYNIKÓW 

JAKO NIEDIAGNOSTYCZNE

Za mało materiału/skąpy materiał 

lub nieodpowiednie miejsce pobrania 

- włóknienia, bliznowacenia, zapalne 

miejsce, martwica. Kolejna przyczyna 

to nieprawidłowe utrwalenie - za 

późno zalany formaliną, autoliza się 

już czasem zaczyna, co my już 

widzimy pod mikroskopem. 

Nieprawidłowe utrwalacze -

niskoprocentowy alkohol

lub zbyt stężony - zdarza się to 

już szalenie rzadko. Źle 

przeprowadzony materiał -

temperatura, przytrzymanie w 

ksylenie 

za długo –

ale standaryzacja procedury 

powoduje, 

że to już się nie zdarza. 

PANEL PŁUCNY
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Patomorfolodzy wykonują badania z szerokiego wachlarza próbek materiału pobranego od 
pacjenta, zwłaszcza z różnego rodzaju materiału cytologicznego.

74%

37%
33% 33%

30%

23% 23% 23%
20%

17% 17%
13%

7% 7%

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Z jakich próbek materiału pobranego od 

pacjenta wykonuje się badania?

PRÓBKI MATERIAŁU POBIERANE DO BADANIA

Każdy materiał. Wzrasta ilość cytobloków i 

grubej igły. 30% to duży materiał, szczotek jest 

niedużo, sporo normalnego nabłonka jest w 

szczotce, więc tego się już unika.

PANEL PŁUCNY
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Aby oszczędzić materiał pobrany od pacjenta, najczęściej „zabezpieczany” jest on na 
dodatkowych szkiełkach, czyli od razu krojony na kilka części. 

3%

3%

3%

3%

7%

7%

17%

20%

37%

zlecenie markerów neuroendokrynnych

pobieranie/ przygotowanie materiału w 2

blokach

zatapianie drobnego wycinka na agarze

krojenie pod tym samym kątem

unikanie trymowania

dokładne oglądanie materiału pod

mikroskopem

krojona mała ilość materiału

nie oszczędzamy

zabezpieczenie materiału na dodatkowych

szkiełkach/ krojenie materiału na kilka…

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Jaką praktykę "oszczędzania" materiału 

pobranego

od pacjenta prowadzi Państwa placówka?

SPOSOBY OSZCZĘDZANIA MATERIAŁU POBRANEGO 

OD PACJENTA

PANEL PŁUCNY
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23% badanych patomorfologów rozpoczyna diagnostykę raka płuc od badań IHC, a następnie wysyła 
materiał do NGS, w celu oszczędności materiału. 10% przyznaje, że ich pierwszym wyborem jest NGS.

3%

3%

7%

10%

23%

53%

brak odpowiedzi

więcej skrawków

ograniczamy liczbę przeciwciał - panel

podstawowy

od razu NGS

najpierw IHC, potem NGS

bez zmian

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Jaki jest algorytm rozpoznania raka płuc 

biorąc 

pod uwagę praktykę oszczędzania 

materiału?

ALGORYTM ROZPOZNANIA RAKA PRZY OSZCZĘDZANIU 

MATERIAŁU POBRANEGO OD PACJENTA

PANEL PŁUCNY
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Bardzo rzadko patomorfolodzy mają możliwość współpracować z onkologami w zakresie 
wskazań 
do późniejszego leczenia NDRP w ramach konsyliów czy też LUNG UNIT.

3%

7%

7%

7%

10%

17%

50%

bardzo słaba współpraca

dobra współpraca

współpraca w ramach LUNG UNIT

stały kontakt telefoniczny

konsylia

sporadyczny kontakt telefoniczny

brak współpracy

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Jak wygląda współpraca z onkologiem 

w zakresie wskazań 

do późniejszego leczenia NDRP?

WSPÓŁPRACA Z ONKOLOGIEM W ZAKRESIE WSKAZAŃ 

DO PÓŹNIEJSZEGO LECZENIA NDRP

PANEL PŁUCNY
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Patomorfolodzy upatrują korzyści z wprowadzenia badania predykcyjnego za pomocą testu 
IHC PD-L1 przez pryzmat benefitów dla pacjenta. Zdają sobie sprawę, że to nie tylko 
przyspieszy otrzymanie wyników, 
ale dzięki kompleksowej diagnozie pacjent może otrzymać tzw. celowane leczenie.

3%

7%

17%

20%

20%

27%

37%

już robią

wizerunkowe

finansowe

przyspieszone wyniki

kompleksowa diagnoza

dla pacjenta - otrzyma celowane leczenie

trudno powiedzieć

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Jakie korzyści mogłaby uzyskać placówka, 

wprowadzając badania predykcyjne testem 

IHC PD-L1?

KORZYŚCI Z WPROWADZENIA BADANIA 

PREDYKCYJNEGO TESTEM  IHC PD-L1

Ogromne korzyści dla pacjenta -

czas jest bardzo cenny tutaj i 

szybkie decyzje terapeutyczne.

Organizacyjnie, bo dla mnie korzyść 

polegałaby na tym, że nie 

musielibyśmy wysyłać, archiwizacja 

na miejscu, same plusy dla mnie.

Przede wszystkim jest to korzyść 

dla pacjentek, a dla szpitala 

poszerzenie możliwości leczenia i 

co za tym idzie odzyskanie kosztów 

leczenia z NFZ, większa 

konkurencyjność.

PD-L1
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Zdecydowana większość badanych patomorfologów deklaruje, że szkolenie z interpretacji 
barwienia 
PD-L1 i ALK byłoby bardzo przydatne.

3%

7%

3%

3%

3%

80%

brak odpowiedzi

trudno powiedzieć

przydatne

to zależy czy wprowadzimy/ od kosztów/

refundacji NFZ

raczej nieprzydatne

bardzo przydatne

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Jak w Państwa opinii może okazać się 

przydatne szkolenie  z interpretacji 

barwienia 

PD-L1 i ALK 

PRZYDATNOŚĆ SZKOLENIA Z INTERPRETACJI 

BARWIENIA  

Szkolenia zawsze są bardzo wskazane 

- chcemy się rozwijać w tym 

kierunku. Jestem zainteresowany, 

żeby robić te badania 

na miejscu, więc szkolenie jest 

niezbędne.

Bardzo są wskazane, żeby rozszerzyć 

ofertę, kiedy finansowanie będzie 

już nowe.

Szkolenie zawsze jest przydatne –

na szkoleniach często są pokazywane 

przypadki również rzadkie i trudne 

w ocenie 

- to może tylko pomóc.

PD-L1
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Potrzeby placówek zajmujących się rozpoznaniem raka płuc wynikają między innymi z ograniczeń, 
które wpływają na skuteczność i szybkość leczenia pacjenta: jakości otrzymywanego materiału do 
badania, braku finansowania i rozliczania testów immunohistochemicznych w badaniach 
predykcyjnych, współpracy z onkologami. 

Jakie są Państwa potrzeby na dziś w 

rozpoznaniu raka płuc?

OBECNE POTRZEBY PLACÓWKI W ZAKRESIE 

ROZPOZNANIA RAKA PŁUC

17%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

7%

7%

7%

7%

10%

17%

23%

brak odpowiedzi

rozwój - szkolenia

dostęp do przeszłości onkologicznej pacjenta

sprzęt

diagnostyka molekularna

większa liczba patomorfologów

wdrożenie technik gruboigłowych - wałeczek tkankowy

wprowadzenie standardów postępowania

ocena czynników predykcyjnych na miejscu

wspólne konsylia

raporty synoptyczne i PD-L1

nic

lepsze finansowanie i rozliczanie ze strony NFZ

prawidłowe pobieranie materiału diagnostycznego/ szkolenia

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

W diagnostyce nie, schody zaczynają się w 

predykcji. Chcielibyśmy robić to bez 

skierowań, tak jak w raku piersi. Każdy 

pacjent miałby swoją historię czynników 

predykcyjnych, a lekarze mieliby 

w to wgląd. Bardzo skomplikowana jest 

droga zgód na badania genetyczne, gdy już 

pacjent jest poza szpitalem. Działa to 

głupio, bo pacjent wyraża zgodę najpierw 

na całą diagnostykę, a później jak już 

wie, że ma  raka niedrobnokomórkowego  i 

potem dopiero można go zapytać o zgodę na 

badanie genetyczne. To oznacza czas 

stracony, w którym pacjent mógłby być już 

leczony. Na skierowaniu na genetykę musi 

podpisać się klinicysta, patomorfolog i 

musi być ta osobna zgoda pacjenta. 

Wycena badań 

patomorfologicznych  

zamiast pracować w 

spokoju wg swojego 

algorytmu - muszę 

stwarzać sytuacje i 

możliwości, żeby NFZ 

zwrócił za to pieniądze. 

Marzy mi się czas, żeby 

się o to nie martwić.

POTRZEBY PLACÓWEK
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25% placówek objętych badaniem posiada skaner. 31% jest kompletnie niezainteresowana 
cyfryzacją swojej placówki. Prawie co piąta placówka ma w planach taki zakup i/lub czeka na 
odbiór sprzętu.

W jakim stopniu Państwa placówka jest 

zdigitalizowana?

STOPIEŃ DIGITALIZACJI PLACÓWKI

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=100

25%

17%

22%

31%

5%

posiada skaner

planuje zakupić skaner

brak planu zakupu - potrzeba posiadania

całkowity brak potrzeby skanera

brak odpowiedzi

3%

2%

3%

8%

8%

23%

54%

brak odpowiedzi/ nie wiem

W trakcie zamawiania/ oczekuje na sprzęt

placówka testowała rozwiązanie

w trakcie poszukiwania środków

planowany zakup

inne wydatki/ priorytety

brak planów

PLANY DOTYCZĄCE DIGITALIZACJI PLACÓWKI

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

Jakie są plany dotyczące digitalizacji  

Państwa placówki?
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Dzienna liczba skanowanych szkiełek jest zróżnicowana i często zależy od zapotrzebowania 
oraz typu placówki, przy czym średnia liczba skanowanych szkiełek wynosi 60. 

Ile szkiełek jest skanowanych 

dziennie?

DZIENNA LICZBA SKANOWANYCH SZKIEŁEK

8%

4%

12%

12%

16%

28%

20%

150

50

15

10  i mniej

zgodnie z zapotrzebowaniem

różnie

nie wiem

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

Skaner pracuje dużo i te ilości są 

bardzo różne – widzę, że wiele 

osób z niego korzysta.

Bardzo różnie i zależy to od 

potrzeb, natomiast nigdy wszystkie 

i nawet tego 

nie planujemy.

Jeden wsad to 150 szkiełek na 

raz, przez kilka godzin. Obecnie 

mało go używamy, bo nie mamy 

zapotrzebowania na zdalne 

diagnozy i nie mamy serwera, 

żeby pomieścić wszystkie skany.

ŚREDNIA LICZBA SKANOWANYCH SZKIEŁEK :

60

MAXIMUM: 

150

MINIMUM:

4

DOMINANTA:

15

PLACÓWKI ZDIGITALIZOWANE
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Skanowane są przede wszystkim przypadki w celach dydaktycznych oraz konsultacyjnych.

Jakie przypadki Państwo skanują?SKANOWANE PRZYPADKI

4%

4%

4%

8%

8%

8%

8%

16%

24%

32%

32%

śródoperacyjne

histopatologie

patologie

immunochistochemie

preparaty cytologiczne

nowotwory dziecięce

na komisje/ konsylia

do archiwizacji

naukowe

do konsultacji

szkoleniowe

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

Śródoperacyjne, histopatologie, 

immunohistochemie, patologie -

wszystkie barwienia, generalnie.

Skanujemy, żeby oglądać szkiełka 

zespołowo, próbowaliśmy również 

używać do telekonsultacji teraz w 

dobie COVID-19 - jeden z lekarzy 

był na kwarantannie - a poza tym 

jest on entuzjastą digitalizacji, 

bo przyjechał do nas z USA -

niestety 

nie był zadowolony z jakości zdjęć 

przesyłanych.

szkoleniowe głownie, 
system analizy obrazów

Szkoleniowe głównie, system 

analizy obrazów jeszcze nie 

funkcjonuje i nad tym ubolewamy, 

bo gdyby to działało dobrze, 

to w dobie COVID-19 moglibyśmy 

robić to zdalnie.
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Zeskanowane szkiełka stosuje się przede wszystkim w celu skonsultowania wyników. Warto 
zauważyć, 
że żadna z badanych osób nie podała algorytmów jako celu skanowania szkiełek.

W jakim celu stosuje się zeskanowane 

szkiełka? 

PRZEZNACZENIE STOSOWANIA ZESKANOWANYCH 

SZKIEŁEK

8%

8%

20%

27%

28%

76%

konsylia

diagnostyka

archiwizacja

prace naukowo-badawcze

dydaktyka/ szkoleniowo

telekonsultacje/ konsultacje/ druga

opinia

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

Przede wszystkim są to cele 

naukowe, szkoleniowe, mające na 

celu zobaczyć dany ciekawy 

preparat w kilka osób

i podyskutować o nim, ale na 

razie tutaj na miejscu.
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Dla patomorfologów główną zaletą digitalizacji placówki jest możliwość telekonsultacji. 
Ponadto próbka „nie znika” im z oczu – mają nad nią większą kontrolę i dzięki skanerowi 
mogą oszczędzić czas.

Jakie są zalety ucyfrowienia zakładu 

patomorfologii?

ZALETY DIGITALIZACJI

4%

4%

8%

8%

12%

24%

24%

56%

brak - mikroskop jest lepszy

oszczędność pieniędzy

poszerzenie możliwości dydaktycznych

ulepszona archiwizacja

standaryzacja badań/ zmniejszenie błędów

diagnostycznych

oszczędność czasu

większa kontrola nad próbką

telekonsultacje/ konsultacje/ druga

opinia

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

Telekonsultacja - teraz mamy 

lekarza 

na kwarantannie i od przyszłego 

tygodnia zaczniemy robić 

telekonsultacje.  Zdalne 

połączenie - oglądanie z innymi  

lekarzami 

w różnych lokalizacjach.

Przede wszystkim kontrola nad 

próbką pacjenta i zmniejszenie 

ilości błędów wszelkiego 

rodzaju.
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Patomorfolodzy przede wszystkim obawiają się pojemności serwerów, że te nie będą w 
stanie pomieścić tak dużej ilości danych oraz że część danych można stracić przy awarii 
systemu. Trudności także sprawiają preparaty cytologiczne, których skanowanie jest 
utrudnione.

Jakie można wyróżnić trudności związane 

z procesem digitalizacji?

TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z PROCESEM DIGITALIZACJI 

PLACÓWKI

4%

8%

12%

12%

16%

20%

20%

36%

przyzwyczajenie do klasycznej metody

szybkość i wydajność oprogramowania

czasochłonność

koszty

utrata części danych

skanowanie preparatów cytologicznych

brak

objętość serwerów

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

Przede wszystkim są to trudności 

z przechowywaniem skanów, bo 

istnieje potrzeba olbrzymich 

serwerów. Ograniczenia są po 

stronie 

informatycznej.

szkoleniowe głownie, 
system analizy obrazów

Objętość serwerów i preparaty 

cytologiczne są problemem –

zeskanowany obraz nie w pełni 

spełnia oczekiwania.
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Zdecydowana większość ankietowanych patomorfologów w placówkach zdigitalizowanych
nie archiwizuje skanowanych preparatów w sposób cyfrowy. Jedynie 28% z nich archiwizuje 
na lokalnym serwerze.

W jaki sposób archiwizują Państwo 

skanowane preparaty?

SPOSOBY ARCHIWIZACJI SKANOWANYCH PREPARATÓW

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

4%

4%

4%

12%

28%

48%

nie dotyczy

mamy szafy z tysiącami preparatów

dążymy do archiwizacji skanowanej

nie skanujemy/archiwizujemy masowo

serwer lokalny

archiwizacja w sposób klasyczny (bloczki

i szkiełka)

Nie skanujemy masowo - nie służy 

to do archiwizacji jeszcze 

obecnie, bo nie pozwala nam na 

to objętość serwerów. Swoje 

skany wszystkie mam dotychczas.

Przez rok, ale mamy mały serwer 

- czyścimy to co roku.
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Dla nieco więcej niż połowy badanych zeskanowany obraz jest traktowany jako dowód 
badania.

Czy zeskanowany obraz jest traktowany 

jako dowód badania, jeśli pacjent 

zabierze swój bloczek i nie odda do 

archiwizacji?

TRAKTOWANIE ZESKANOWANEGO OBRAZU

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

60%

40%

jest dowodem badania nie jest dowodem badania
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Jeżeli chodzi o długość przechowywania obrazów zeskanowanych preparatów to rzadko 
mamy 
do czynienia z odgórnie ustalonym standardem. Niektóre placówki kierują się pojemnością 
serwerów, inne rodzajem przypadków.

Jak długo przechowują Państwo obrazy 

zeskanowanych preparatów?

CZAS PRZECHOWYWANIA ZESKANOWANYCH OBRAZÓW

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

4%

4%

4%

8%

32%

32%

przez 20 lat

do 5 lat

do roku

do zapełnienia serwera

od początku/ cały czas

różnie

Rzadko przechowujemy dłużej ze 

względu na ograniczenia 

informatyczne.  Co roku czyścimy 

bazę i usuwamy na przykład 

chłoniaki, zostawiamy te muzealno-

dydaktyczne.

szkoleniowe głownie, 
system analizy obrazów

Nie ma standardu, bo to nie jest 

diagnostyka rutynowa, a jedynie 

wybiórcza i ad-hoc. 

Nie jest naszym celem 

archiwizacja.

Od początku nie wiadomo na jak 

długo wytrzymają nasze serwery, -

nie ma sprecyzowanego standardu.
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W większości do skanowania szkiełek jest wyznaczona osoba lub osoby. 

Kto wykonuje skanowanie szkiełek w 

placówce?

OSOBA WYKONUJĄCA SKANOWANIE 

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

8%

4%

20%

20%

48%

nie wiem

różnie w zależności od skanera/ wiele

osób

każdy lekarz/ każda osoba

technik/ diagnosta

dedykowana osoba

Każdy lekarz może to zrobić, osoby 

powinny być przeszkolone, żeby móc 

to robić. 

Do jednego ze skanerów jest 

dedykowana osoba.

Są wytypowane osoby 

[..]Oprócz tego dwie Panie 

Diagnostki laboratoryjne. 

Z resztą cała organizacja 

pracy 

w laboratorium wygląda tak, 

że przynajmniej 2 osoby są 

dobrze przygotowane z obsługi 

jednego stanowiska pracy po 

to, żeby mieć zapewnioną 

ciągłość pracy, w razie braku 

personelu, choroby 

czy coronavirusa.
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Obecnie ani jedna placówka nie korzysta z algorytmów w pracy ze skanowanymi 
preparatami.

Jakich algorytmów diagnostycznych 

używają Państwo w pracy z zeskanowanymi 

preparatami?

UŻYWANE ALGORYTMY W PRACY ZE SKANOWANYMI 

PREPARATAMI

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

100%

żadne

szkoleniowe głownie, 
system analizy obrazów

Ten, który się łączy z drugim zakładem 

teoretycznie może liczyć Ki-67 - to 

było zwalidowane przez lekarza z 

drugiego zakładu, 

ale nikt z tego nie korzysta,  bo jest 

to czasochłonne.

Nie używamy. Prawdopodobnie były 

jakieś licencje dokupowane do 

skanera zainstalowanego, ale nie 

jest to standardowa usługa. Gdyby 

tak było to pierwsze, co bym 

zrobił to bym sprawdził wszystkie 

dostępne algorytmy.  (…). Nie jest 

to jeszcze naturalna

ścieżka diagnostyczna, ale wiem, 

że jest to przyszłość i mam tego 

świadomość.

Zastanawialiśmy się nad tym, 

ale firma, która dostarczała 

skaner nie dostarczyła 

algorytmów, bo oznaczało to 

dodatkowe koszty.
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Połowa badanych nie ma wiedzy na temat tego, w jaki sposób zastosowanie algorytmów 
mogłoby wesprzeć codzienną pracę patomorfologa. Część ma świadomość, że 
zastosowanie takowych, 
mogłoby oszczędzić ich cenny czas oraz zapewnić większy komfort pracy.

Jak zastosowanie algorytmów wspiera/ 

mogłoby wesprzeć Pana/Pani pracę na co 

dzień?

WSPARCIE PRACY POPRZEZ ZASTOSOWANIE 

ALGORYTMÓW

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

4%

8%

8%

24%

52%

usprawnienie pracy

nic - nie widzę wsparcia

standaryzacja wyniku = większy komfort

pracy

oszczędność czasu

brak zdania/ brak wiedzy
Oszczędność czasu, ER, PR, 

HER2, Ki67 - to są czasochłonne 

rzeczy, a gdyby tą rutynę 

robiła maszyna, to my 

moglibyśmy skupić się na 

rzeczach trudniejszych.

Jeśli będą dostępne, to 

przyspieszą proces 

diagnostyczny.
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Połowa badanych twierdzi, że zastosowanie algorytmów mogłoby przełożyć się na 
zaoszczędzenie czasu 
i zwiększenie wiarygodności wyników (wyeliminowanie błędu ludzkiego). 

Jakie są/ mogą wynikać korzyści dla 

Pana/Pani stosując algorytmy analizy 

obrazu?

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ALGORYTMU ANALIZY 

OBRAZU

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

12%

28%

28%

52%

brak korzyści

standaryzacja/ większa

wiarygodność/zmniejszenie ilości

wątpliwych wyników

brak zdania/ brak wiedzy

oszczędność czasu
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Badani oczekują, że algorytm powinien być przede wszystkim dokładny/ wiarygodny.

Jakie dodatkowe Pana/Pani oczekiwania 

powinien spełnić taki algorytm?

DODATKOWE OCZEKIWANIA WOBEC ALGORYTMU

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

4%

4%

4%

14%

16%

16%

28%

zwiększenie wydajności

zwalidowane rozwiązanie

skanowanie na wielu płaszczyznach

trudno się odnieść/ brak wiedzy

selekcja preparatów do powtórki

oszczędność czasu

dokładność/ wiarygodność
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Na przeszkodzie stoją kwestie finansowe: brak środków finansowych lub brak wiedzy na 
temat kosztów oprogramowania. 

Jakie są Pana/Pani odczucia dotyczące 

sprzedaży skanera 

z płatną corocznie licencją na 

oprogramowanie?

ODCZUCIA WOBEC SPRZEDAŻY SKANERA Z ROCZNĄ 

LICENCJĄ

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

8%

4%

4%

14%

16%

16%

16%

20%

brak odpowiedzi

jest to oferta dla większych placówek

preferowana forma dzierżawy

kwestia kosztów (trudno powiedzieć bez

ich znajomości)

nie mam zdania/ trudno powiedzieć

brak środków/ za wysokie koszty

nie jestem osobą decyzyjną

mamy obecnie - kolejny niepotrzebny

Nie potrafię odpowiedzieć, ale 

na pewno jest to kwestia ceny i 

kalkulacji opłacalności vs. 

zaoszczędzony cenny czas.

Jeśli przejdziemy na cyfryzację 

w pełni, 

to ważna jest kompleksowa 

obsługa serwisowa zawarta w 

takiej cenie.
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Badani patomorfolodzy nieposiadający skanera deklarują, że skanowane szkiełka używaliby 
przede wszystkim w celach konsultacyjnych. Warto zauważyć, że żadna z badanych osób nie 
podała algorytmów jako celu skanowania szkiełek.

W jakim celu chcieliby Państwo 

wykorzystać zeskanowane szkiełka? (druga 

opinia, algorytmy, telekonsultacje, 

archiwizacja?)

POTENCJALNE CELE WYKORZYSTANIA SKANERA

1%

17%

41%

77%

monitoring/ kontrola próbki

dydaktyka

archiwizacja

telekonsultacje/ druga opinia

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75
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29% badanych deklaruje, że skanowaliby nie więcej niż 20 szkiełek dziennie.

Ile szkiełek byłoby skanowanych 

dziennie?

POTENCJALNA DZIENNA LICZBA SKANOWANYCH 

SZKIEŁEK

40%

4%

5%

6%

29%

trudno powiedzieć/ nie dotyczy

wszystkie

więcej niż 500

od 100 do 500

20  i mniej

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

ŚREDNIA LICZBA SKANOWANYCH SZKIEŁEK:

188

MAXIMUM: 

7000

MINIMUM:

1

DOMINANTA:

20
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Przypadki do konsultacji lub pozyskania drugiej opinii należałyby do najczęściej 
skanowanych.

Jakie przypadki mogłyby być skanowane?POTENCJALNIE SKANOWANE PRZYPADKI

9%

1%

1%

3%

3%

8%

11%

27%

53%

trudno powiedzieć/ nie dotyczy

nowotwory i obrazy IHC

pediatryczne do konsultacji

na cito

w celach dydaktycznych/ szkoleniowo

wszystkie barwienia (śródoperacyjne,

histopatologie, immunohistohemie,…

wymagające archiwizacji

trudne diagnostycznie, rzadkie/

nietypowe/ ciekawe przypadki

do konsultacji/ do drugiej opini

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75
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Badani patomorfolodzy spodziewają się, że będą mogli oszczędzić czas oraz 
przeprowadzać telekonsultacje, dzięki ucyfrowieniu zakładu.

Jakich korzyści spodziewają się Państwo, 

digitalizując placówkę?

POTENCJALNE  KORZYŚCI Z DIGITALIZACJI

7%

9%

11%

12%

25%

45%

poszerzenie dydaktyki

oszczędność kosztów

wzrost jakości usług

możliwość archiwizacji

przeprowadzanie telekonsultacji

oszczędność czasu

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

Przede wszystkim oszczędność 

czasu poświęcanego na 

procedury, 

od momentu kiedy materiał 

przekracza próg zakładu, 

szybszy dostęp 

do wszystkiego - mniejsza ilość 

pomyłek, czynnik ludzki byłby 

wyeliminowany.
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Połowa badanych nie jest w stanie wskazać potencjalnych trudności związanych z 
cyfryzacją placówki.

Czego chcieliby Państwo uniknąć przy 

ucyfrowieniu placówki?

OBAWY ZWIĄZANE Z DIGITALIZACJĄ

15%

1%

1%

3%

3%

4%

4%

5%

7%

7%

33%

trudno powiedzieć/ nie dotyczy

jakość skanowania

bezpieczeństwo danych

szybkości skanowania (czy wystarczająca)

pojemności serwerów

sprawności obsługi/dostępności serwisu

problemów technicznych (problemów z

łączem, zawieszenia programu, itd)

wysokich kosztów

awarii systemów komputerowych

straty czasu

niczego

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75
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Tylko część badanych udzieliła na to pytanie odpowiedzi. 23% objętych badaniem placówek 
niezdigitalizowanych miała możliwość przetestowania skanera.

Czy testowali już Państwo jakiś skaner 

z oprogramowaniem, algorytmy?

DOŚWIADCZENIE ZE SKANEREM

23%

19%

59%

tak, testowaliśmy nie, nie testowaliśmy brak odpowiedzi

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75
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Badani przede wszystkim poszukiwaliby skanera, który byłby wydajny, dokładny i szybki.

Jakich cech skanera Państwo poszukują?POŻĄDANE CECHY SKANERA

5%

1%

4%

5%

17%

35%

40%

trudno powiedzieć

możliwość przesyłania danych

skanowanie FISH

łatwy/ prosty w obsłudze

szybki

dokładny

wydajny

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

Testowaliśmy skaner, ale bez 

algorytmów  i bardzo 

chcielibyśmy go zakupić, 

ale czekamy na jakieś fundusze.
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31% badanych deklaruje, że wykorzystywałaby również skaner do archiwizacji.

Czy rozwiązanie w postaci skanera, 

mogłoby służyć również archiwizacji?

SKANER A ARCHIWIZACJA

31%

9%
60%

tak nie trudno powiedzieć

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

Myślę, że tak, ale to kwestia 

czasu.

Mógłby służyć do archiwizacji, 

ale to jest kwestia potężnych 

pojemności serwerów, z tego co 

wiem.
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Najczęstszym sposobem archiwizacji próbek jest przechowywanie bloczków i szkiełek.

Jakim dziś Państwa placówka dysponuje 

dowodem badania, jeśli pacjent zabrał 

swój bloczek i nie odda?

OBECNY DOWÓD BADANIA

11%

1%

5%

11%

11%

28%

33%

brak odpowiedzi

zdjęcie spod mikroskopu

dane w komputerze

dokumentacja papierowa

pisemne zobowiązanie pacjenta

bloczek

szkiełka

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75
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Ponad połowa badanych nie była w stanie określić swoich oczekiwań wobec 
oprogramowania.

Jakie są  Pana/Pani oczekiwania 

dotyczące oprogramowania umożliwiającego 

analizę zeskanowanych obrazów –

algorytmów?

OCZEKIWANIA WOBEC OPROGRAMOWANIA

50%

13%

1%

3%

7%

13%

13%

brak odpowiedzi

nie wiem

tylko zdjęcia

pomocne w zliczaniu

intuicyjne/ łatwe w obsłudze

szybkie wyniki

większa dokładność/ wyższa jakość obrazu

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

PLACÓWKI NIEZDIGITALIZOWANE
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Zastosowanie algorytmów/ oprogramowania mogłoby przede wszystkim przyspieszyć 
diagnostykę.

W jaki sposób posiadanie takich 

rozwiązań 

w Pana/Pani placówce mogłoby 

wesprzeć codzienną pracę?

POTENCJALNE WSPARCIE W CODZIENNEJ PRACY 

PATOMORFOLOGA

11%

1%

3%

4%

4%

7%

7%

8%

32%

nie wiem/ nie dotyczy/ brak zdania

możliwość dydaktyki

archiwizacja

poszerzenie kompetencji placówki

łatwiejszy dostęp do archiwalnych

preparatów

możliwość konsultacji

zwiększenie wiarygodności wyników - brak

błędu ludzkiego /lepsza jakość usług

poprawa precyzji obliczeniowej

oszczędność czasu/ szybsza diagnostyka

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

PLACÓWKI NIEZDIGITALIZOWANE
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Zastosowanie oprogramowania mogłoby usprawnić pracę patomorfologa – czyli oszczędzić 
czas.

Jakie korzyści mogłyby z tego płynąć?POTENCJALNE KORZYŚCI W CODZIENNEJ PRACY 

PATOMORFOLOGA

15%

20%

1%

3%

3%

3%

3%

4%

7%

43%

brak odpowiedzi

nie dotyczy

większa wydajność placówki/ większa ilość

diagnoz

archiwizacja najciekawszych przypadków

możliwość telekonsultacji

szybszy i łatwiejszy dostęp do

archiwalnych preparatów

większa wiarygodność wyników

większa konkurencyjność placówki

wystandaryzowany wynik

oszczędność czasu/ usprawnienie pracy

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

Oszczędność czasu i może też 

pieniędzy w dłuższej 

perspektywie. No i tak, jak 

obecna sytuacja z koronawirusem

- telekonsultacje zamiast 

przemieszczania się między 

laboratoriami- ja sam jeżdżę 

między trzema szpitalami i też 

mogę przenosić wirusa.

PLACÓWKI NIEZDIGITALIZOWANE
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Badani patomorfolodzy przede wszystkim obawiają się (dodatkowych) kosztów związanych z 
wdrażaniem digitalizacji.

Jakie przeszkody widzi Pan/Pani jako 

potencjalne, które mogą się pojawić 

podczas wdrażania rozwiązania (przepisy, 

dział informatyczny 

w szpitalu, koszty)?

POTENCJALNE TRUDNOŚCI PODCZAS WDRAŻANIA 

DIGITALIZACJI

8%

5%

1%

1%

3%

3%

4%

5%

7%

8%

55%

brak odpowiedzi

nie dotyczy

konieczność doposażenia

przepisy/ wymogi akredytacyjne

strata czasu

konieczność przeprowadzenia walidacji/

dopasowanie do ośrodka referencyjnego

awarie informatyczne/ problemy techniczne

wyszkolenie kadry/ czas

ograniczona pojemność serwerów

brak trudności

koszty

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

PLACÓWKI NIEZDIGITALIZOWANE
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Jedynie 17% ankietowanych patomorfologów deklaruje jednoznacznie, że szanse na zakup 
skanera 
za gotówkę z płatną corocznie licencją są, ale znikome.

Jakie są Pana/Pani odczucia sprzedaży 

skanera 

z płatną corocznie licencją na 

oprogramowanie?

POTENCJALNE ZAINTERESOWANIE KUPNEM SKANERA

17%

9%

17%

19%

32%

brak odpowiedzi

zależy od finansowania/ od wysokości

kosztów

znikome szanse

do rozważenia

nie wiem/ trudno powiedzieć/ nie ode mnie

zależy

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

Nie potrafię odpowiedzieć na to 

pytanie, bo jest to zależne od 

warunków cenowych - zwykle 

sprzęt 

do laboratoriów jest 

dzierżawiony.

Wszystko jest do obliczenia -

mogę sobie to policzyć i 

wówczas podjąć decyzję - jest 

duży plus, że jest to 

zwalidowane

i wysokiej jakości, jak 

zakładam.

PLACÓWKI NIEZDIGITALIZOWANE
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44% badanych placówek wyraża zainteresowanie przetestowaniem wersji demonstracyjnej 
skanera. 

Jak widzi Pan/Pani możliwość 

przetestowania wersji demonstracyjnej 

skanera?

POTENCJALNE ZAINTERESOWANIE PRZETESTOWANIEM 

SKANERA

23%

1%

1%

3%

5%

9%

13%

44%

brak odpowiedzi

nie dotyczy

nie, jeśli nie skanuje FISH

nie ma takiej potrzeby

na ten moment nie

rozwiązanie było testowane

decyduje kierownik zakładu

zainteresowany/a

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

PLACÓWKI NIEZDIGITALIZOWANE
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Badani najbardziej cenią sobie kontakt z przedstawicielem firmy jako źródło wiedzy 
przy poszukiwaniu rozwiązań.

Jakie kanały informacji wykorzystuje 

Pan/Pani 

przy poszukiwaniu rozwiązania?

TOUCH POINTY – MIEJSCA STYKU 

Podstawa: Placówki; które posiadają skaner; N=25

8%

16%

20%

24%

32%

40%

60%

udział w warsztatach

strona internetowa/ internet

wersja demonstracyjna/testowa

prasa specjalistyczna

poczta pantoflowa/ inni lekarze

konferencje

kontakt z konsultantem firmy

16%

28%

29%

41%

41%

64%

strona internetowa/ internet

prasa specjalistyczna

konferencje

kontakt z firmami, które mają już

doświadczenie

udział w warsztatach

kontakt z konsultantem firmy

Podstawa: Placówki, które obecnie nie posiadają skanera; N=75

PLACÓWKI ZDIGITALIZOWANE PLACÓWKI NIEZDIGITALIZOWANE
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Średnia liczba barwień HE wykonywanych rocznie w badanych placówkach diagnozujących 
raka piersi 
i płuc, to odpowiednio 72 000 i 75 000.

Ile barwień HE wykonują Państwo w 

placówce?

MIESIĘCZNA LICZBA BARWIEŃ PODSTAWOWYCH HE

3%

10%

10%

7%

13%

10%

37%

10%

6%

6%

10%

10%

16%

17%

23%

13%

brak danych

powyżej 150 000

od 100 001 do 150 000

od 80 0001 do 100 000

od 60 001 do 80 000

od 40 001 do 60 000

od 20 001 do 40 000

do 20 000

rak piersi; n=70

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=100

ŚREDNIA LICZBA 

BARWIEŃ:

72 000

MAXIMUM: 

375 000

MINIMUM:

9 000

DOMINANTA:

100 000 (i 20 000)

ŚREDNIA LICZBA 

BARWIEŃ:

75 000

MAXIMUM: 

375 000

MINIMUM:

14 400

DOMINANTA:

30 000
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Jakość i intensywność to kluczowe parametry w barwieniu HE.

Jakie parametry są dla Pana/Pani 

kluczowe

w barwieniu HE?

KLUCZOWE PARAMETRY W BARWIENIU HE

Barwienie HE

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=100

Przede wszystkim dobrze ukrojony 

skrawek, to jest najważniejsze -

każde oko ma swoje preferencje. 

Jest pomocne, jeśli zestaw 

odczynników jest zwalidowany, 

gdzie wiadomo, że trzyma on jakość 

barwienia, zapewniając właściwie 

wybarwione struktury.

Musi być dobre różnicowanie koloru 

różowego i fioletowego - cała 

preanalityka ma na to wpływ.

6%

3%

3%

10%

10%

27%

37%

43%

brak odpowiedzi

materiał wystandaryzowany

wszystko

kolorystyka

nie może być przebarwiony

dobrze przygotowany materiał

jakość barwienia

dobry kontrast/ intensywność zabarwienia/

dobra widoczność struktur komórkowych
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Pojedyncze problemy w barwieniu HE mają swoje źródło w preanalityce i w słabo 
zabarwionym materiale. Poza tym patomorfolodzy narzekają na kwestie techniczne 
związane z barwiarką.

Jakiego typu problemy występują w 

przypadku barwienia HE?

PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W BARWIENIU HE

6%

1%

1%

1%

3%

3%

4%

6%

7%

9%

16%

46%

brak odpowiedzi

grubość preparatu

brak barwiarki

za dużo hematoksyliny (blade)

zużyte, nieświeże odczynniki

praca laborantek

odczynniki

błędne utrwalenie

kwestie techniczne - sprzęt/ problemy z

barwiarką

preanalityka

za blade preparaty/ słaba jakość

barwienia

brak problemów

Barwienie HE

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

Mamy barwiarki, nie ma czegoś takiego jak 

standard barwienia HE, każde laboratorium ma 

swoje przepisy, powinno się to zrównoważyć. 

Wówczas byłby standard takiego barwienia. 

Zależy to nie tylko od HE, ale dużo zależy 

od grubości preparatu, odwodnienia, 

utrwalenia. Każda zmiana w preanalityce

bardzo wpływa na jakość barwienia HE.
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Problemy w barwieniu HE powodują wydłużenie całego procesu (co przekłada się na 
opóźnienie wydania wyniku) poprzez dodanie pracy, a co za tym idzie wywołują 
niepotrzebne nerwy i frustracje.

Jaki wpływ mają one na Pana/Pani 

codzienną pracę?

WPŁYW PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W BARWIENIU HE

NA CODZIENNĄ PRACĘ PATOMORFOLOGA

3%

11%

14%

17%

26%

34%

koszty

poczucie straty czasu

nerwy, frustracje

opóźnienie wyniku dla pacjenta

dodatkowa praca

nie ma wpływu

Barwienie HE

Trzeba laborantkom zwracać uwagę, 

że coś jest nie tak i powtarzać 

barwienia, 

a to zawsze jest problematyczne 

ze względu na cenny czas.

Powtarzamy całe badanie - dobrze 

jak jest duży materiał - bo 

jeśli jest mały, 

to naprawdę jest kłopot do tego 

stopnia, 

że trzeba od nowa materiał 

pobierać.

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=70

Wycena badań 

patomorfologicznych, zamiast 

pracować w spokoju wg swojego 

algorytmu - muszę stwarzać 

sytuacje 

i możliwości, żeby NFZ zwrócił 

za to pieniądze. Marzy mi się 

czas żeby się o to nie martwić.
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Dobry kontrast, intensywność i jakość barwienia są kluczowe w barwieniu HE.

Jakie parametry są dla państwa kluczowe 

w barwieniu HE?

KLUCZOWE PARAMETRY W BARWIENIU HE

7%

3%

7%

10%

33%

40%

brak odpowiedzi

materiał wystandaryzowany

nie może być przebarwiony

dobrze przygotowany materiał

jakość barwienia

dobry kontrast/ intensywność zabarwienia

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Barwienie HE
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Główne problemy w barwieniu HE mają swoje źródło w preanalityce, w źle pobranym lub 
zabarwionym materiale. Poza tym patomorfolodzy narzekają na jakość odczynników.

Jakiego typu problemy występują 

w przypadku barwienia HE?

PROBLEMY WYSTĘPUJACE W BARWIENIU HE

3%

3%

3%

3%

3%

7%

7%

7%

10%

13%

40%

brak problemów

różnice w zabarwieniu preparatów po

wymianie odczynników

barwienie

grubość preparatu

odczynniki

brak standaryzacji

zużyte, nieświeże odczynniki

za blade preparaty/ słaba jakość

barwienia

jakość skrawka

preanalityka

nie ma

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Barwienie HE

Nic mi nie dokucza. To barwienie 

to jest biała kartka dla mnie. 

Trudno coś sknocić. 

Za słabo lub za mocno wybarwione 

- to są dwa główne problemy.
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Problemy w barwieniu HE powodują wydłużenie całego procesu, stratę czasu, a co za tym 
idzie wywołują niepotrzebne nerwy i frustracje.

Jaki wpływ mają one na Państwa codzienną 

pracę?

WPŁYW PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W BARWIENIU HE

NA CODZIENNĄ PRACĘ PATOMORFOLOGA

10%

3%

13%

20%

20%

20%

33%

brak odpowiedzi

dodatkowa kontrola pobranego materiału

strata czasu

nie ma wpływu

opóźnienie wyniku dla pacjenta

nerwy, frustracje

konieczność powtórzenia barwienia

Podstawa: Wszystkie wywiady; N=30

Barwienie HE

Psychika, że pacjent czeka, 

klinicyści dzwonią o wyniki i 

jeśli je powtarzamy i nie ma 

jeszcze wyniku, to powoduje 

ogromną presję. Ja odbieram te 

telefony i jest 

to duży dyskomfort, bo za tym 

kryje się pacjent, a ja zawsze mam 

to z tyłu głowy.

Strata czasu, wydłużenie procesu, 

podniesione ciśnienie.



Thank you

for your attention

roche.com

diagnostics.roche.com

VENTANA, COMPANION ALGORITHM, ISCAN, ISCANCOREO, ULTRAVIEW, 

VENTANA ISCAN and VIRTUOSO are trademarks of Roche.

All other trademarks are the property of their respective owners.

7719A-8 0918 RTDPC-DP-0079

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8 
00-728 Warszawa 
tel. 22 481 55 55 
www.roche.pl
www.ventana.com

VENTANA, BenchMark są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Roche. 
Wszystkie inne nazwy produktów oraz znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli.
©2020 Roche

Niniejsza prezentacja stanowi naszą własność intelektualną. Jakiekolwiek jej powielanie, wykorzystanie do produkcji 
i ujawnianie stronom trzecim bez naszej pisemnej zgody jest zabronione.

https://www.roche.pl/
http://www.diagnostics.roche.com/


Doing now what patients need next




