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Cel Programu 

 

Celem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych jest dążenie 

do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych 

na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce, 

do których zalicza się nowotwór jelita grubego. Projekty wybrane w konkursie mają 

wspomagać realizację programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego przy 

pomocy działań ukierunkowanych na zapewnienie większej zgłaszalności na badania 

profilaktyczne. 

W ramach Programu wszystkie wykonane badania kolonoskopowe finansuje budżet 

państwa. Badania te są limitowane i realizowane w dwóch systemach – zapraszanym 

i oportunistycznym. W ramach niniejszego konkursu można realizować działania 

wyłącznie w trybie oportunistycznym. 

 

 

W trybie oportunistycznym identyfikacja kandydatów do badań odbywa się przez 

lekarzy rodzinnych i POZ1, którzy oceniają czy dana osoba kwalifikuje się do badania. 

Kandydaci/kandydatki do badań są kierowani do ośrodków wykonujących badania 

przesiewowe z wypełnioną „Ankietą”2. Biuro każdego z realizatorów badań przyjmuje 

ankiety przesłane pocztą, faksem lub dostarczone osobiście. Osoby, których ankiety 

są prawidłowo wypełnione i nie budzą wątpliwości mają wykonywaną przesiewową 

kolonoskopię. Osoby, których ankiety wskazują, że nie spełniają kryteriów udziału 

w badaniu przesiewowym, zapraszane są na wizytę u konsultanta gastroenterologa, 

który w zależności od przyczyn podejmuje różne działania: 

• gdy występują objawy sugerujące raka - kieruje na diagnostyczne badanie 

kolonoskopowe w ramach systemu finansowanego przez NFZ, 

• gdy podejrzewa inne problemy gastroentorologiczne, podejmuje odpowiednie 

działania diagnostyczne i ewentualne lecznicze w ramach działań 

finansowanych przez NFZ. 

Pacjenci mogą się również samodzielne zgłaszać do ośrodka wykonującego badanie 

przesiewowe. 

W ośrodku wykonującym badania przesiewowe organizuje się biuro (1-2 osoby), 

posiadające własny telefon, które stanowi punkt kontaktowy dla lekarzy rodzinnych 

i opieki podstawowej oraz dla osób gotowych poddać się badaniu profilaktycznemu. 

Biuro przyjmuje ankiety, ustala terminy badań, wydaje instrukcje oraz środki do 

                                                           
1 POZ = Podstawowa Opieka Zdrowotna 
2 Ankieta opracowana przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI), 

stanowiąca obowiązujący formularz kwalifikacyjny w projektach dofinansowanych w ramach konkursu. 
Ankieta jest podstawą do kwalifikacji do przesiewowej kolonoskopii i została dołączona do niniejszego 
standardu. Oprócz wymienionej ankiety medycznej uczestnik/uczestniczka projektu osobno wypełnia 
ankietę personalną, zawierającą wszystkie informacje potrzebne do rozliczenia wskaźników projektu. 
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przygotowania jelita grubego do badania, prowadzi dokumentację, wprowadza dane 

do SI-PBP-EFS. 

 

Wymagania względem świadczeniodawców 

Świadczeniodawcami w projekcie mogą być: 

1) realizatorzy Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie 

wykonywania badań kolonoskopowych (niezależnie od tego, czy w ramach 

kontraktu z Ministerstwem Zdrowia realizują Program w systemie zapraszanym 

czy oportunistycznym, pod warunkiem, że badania przesiewowe w ramach 

projektu zaplanują jako realizowane w systemie oportunistycznym), wyłonieni 

w drodze konkursu organizowanego przez Ministra Zdrowia, 

2) placówki spełniające wymogi stawiane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach 

konkursu na realizację ww. programu. 

 

 

Wymogi, jakie musi spełnić świadczeniodawca, dotyczą: 

• kwalifikacji zatrudnionego personelu medycznego,  

• parametrów sprzętu,  

• jakości prowadzonych badań, 

• liczby zadeklarowanych badań kolonoskopowych rocznie, 

• organizacji przesiewowych badań kolonoskopowych, 

• zasad realizacji badań w znieczuleniu/sedacji.  

Na rodzaj wymogów wpływa fakt, czy świadczeniodawca w latach poprzednich 

realizował Program profilaktyki raka jelita grubego. 
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Tabela 1 Wymagania wobec świadczeniodawcy realizującego Program profilaktyki raka jelita grubego w trybie 

oportunistycznym3 

 Dla ośrodków realizujących wcześniej Program badań 

przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita 

grubego  

Dla ośrodków, które nie realizowały Programu badań 

przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita 

grubego 

Personel 

Co najmniej 2 lekarzy i 3 pielęgniarki oraz współpracujący 

lekarz histopatolog. 

 

Kwalifikacje personelu:  

• lekarze endoskopiści, w tym przynajmniej jeden 

lekarz, który wykonał co najmniej 1000 badań 

kolonoskopowych lub co najmniej 1 lekarz 

posiadający Dyplom Umiejętności PTGE 

z kolonoskopii i/lub dyplom umiejętności TChP lub 

co najmniej 1 lekarz posiadający specjalizację 

z gastroenterologii, 

• pielęgniarki endoskopowe, 

• lekarz histopatolog posiadający specjalizację. 

Co najmniej 2 lekarzy i 3 pielęgniarki oraz współpracujący 

lekarz histopatolog. 

 

Kwalifikacje personelu:  

• lekarze endoskopiści, z których każdy posiada 

Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii i/lub 

Dyplom Umiejętności TChP lub specjalizację 

z gastroenterologii, a przynajmniej jeden lekarz 

wykonał co najmniej 1000 badań i wykonuje co 

najmniej 200 kolonoskopii rocznie, 

• pielęgniarki endoskopowe, 

• lekarz histopatolog posiadający specjalizację. 

Sprzęt i aparatura 

medyczna 

• co najmniej 3 videokolonoskopy, 

• sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle 

diatermiczne), 

• sprzęt do tamowania krwawienia (beamer 

argonowy i/lub klipsownica), 

• myjnia do dezynfekcji endoskopów, 

• insuflator CO2 (opcjonalnie). 

• co najmniej 3 videokolonoskopy, 

• sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle 

diatermiczne), 

• sprzęt do tamowania krwawienia (beamer 

argonowy i/lub klipsownica), 

• myjnia do dezynfekcji endoskopów, 

• insuflator CO2 (opcjonalnie). 

                                                           
3 Określone w wymogach dla konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: Program badań 
przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 - 2018, ogłaszanego przez 
Ministra Zdrowia (lub jego kolejnymi edycjami). 
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Jakość badań 

i potencjał 

• spełnienie kryteriów jakości badań wykonywanych 

wcześniej, w tym: 

o osiągalność kątnicy (CIR) – co najmniej 90%, 

o częstość wykrywanych gruczolaków (ADR) 

dla ośrodka – co najmniej 15%, 

o wykonanie polipektomii bezpośrednio 

w czasie badania przesiewowego u co 

najmniej 80% osób, u których stwierdzono 

polipy, 

o odpowiednia ocena histologiczna usuniętych 

polipów – doszczętność polipektomii 

oceniona w co najmniej 95% przypadków, 

odsetek zmian z dysplazją dużego stopnia 

(niezależnie od wielkości) nie powinien 

przekraczać 5%, 

o wnioskodawca powinien we wniosku 

o dofinansowanie zawrzeć oświadczenie 

o spełnianiu powyższych kryteriów 

• posiadanie pozytywnej opinii wojewódzkiego lub 

krajowego konsultanta w dziedzinie 

gastroenterologii o spełnieniu wymagań 

stawianych oferentom i możliwości realizacji 

zadania (w sytuacji gdy konsultant wojewódzki 

w dziedzinie gastroenterologii zatrudniony jest 

w jednostce oferenta wymagana jest również 

opinia krajowego konsultanta w dziedzinie 

gastroenterologii w powyższym zakresie). 

 

WAŻNE: Na etapie podpisywania umowy 

o dofinansowanie Beneficjent wyłoniony w ramach 

konkursu będzie zobligowany do przedłożenia kopii tej 

opinii. 

Liczba 

zadeklarowanych 

badań 

kolonoskopowych  

• możliwość organizacji i deklaracja wykonania co 

najmniej 400 badań kolonoskopowych rocznie 

• możliwość organizacji i deklaracja wykonania co 

najmniej 300 badań kolonoskopowych rocznie 

Organizacja 

przesiewowych 

badań 

kolonoskopowych 

• posiadanie co najmniej jednego komputera 

z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni 

endoskopowej; 

• posiadanie biura administracyjnego z osobną linią 

telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem 

do Internetu, adresem mailowym założonym dla 

celów realizacji projektu oraz sekretarką 

zatrudnioną na co najmniej ½ etatu; 

• posiadanie co najmniej jednego komputera 

z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni 

endoskopowej; 

• posiadanie biura administracyjnego z osobną linią 

telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem 

do Internetu oraz sekretarką zatrudnioną na co 

najmniej 1/4 etatu, 
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• po zabiegu osoba poddana kolonoskopii od razu 

otrzymuje wynik badania, 

• po badaniu przesiewowych uczestnik 

powinien/uczestniczka powinna wypełnić ocenę 

tolerancji badania Gastronet, 

• wszystkie wycinki i usunięte polipy poddawane są 

badaniu histopatologicznemu, opisy 

histopatologiczne trafią do bazy SI-PBP-EFS, 

• osoby z polipami wielkości 10 mm lub większymi 

lub licznymi polipami (10 mm i więcej) oraz 

naciekiem nowotworowych powinny zostać 

skierowane do dalszego leczenia 

(niefinansowanego w ramach projektu), 

• ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich osób 

poddanych badaniom przesiewowym, 

• zgłoszenie wykrytych raków jelita grubego do 

regionalnego lub krajowego Rejestru Nowotworów 

poprzez wypełnienie odpowiedniej karty 

zgłoszenia nowotworu złośliwego. 

• po zabiegu osoba poddana kolonoskopii od razu 

otrzymuje wynik badania, 

• po badaniu przesiewowych uczestnik 

powinien/uczestniczka powinna wypełnić ocenę 

tolerancji badania Gastronet, 

• wszystkie wycinki i usunięte polipy poddawane są 

badaniu histopatologicznemu, opisy 

histopatologiczne trafią do bazy SI-PBP-EFS, 

• osoby z polipami wielkości 10 mm lub większymi 

lub licznymi polipami (10 mm i więcej) oraz 

naciekiem nowotworowych powinny zostać 

skierowane do dalszego leczenia 

(niefinansowanego w ramach projektu), 

• ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich osób 

poddanych badaniom przesiewowym, 

• zgłoszenie wykrytych raków jelita grubego do 

regionalnego lub krajowego Rejestru Nowotworów 

poprzez wypełnienie odpowiedniej karty 

zgłoszenia nowotworu złośliwego. 

Zasady realizacji 

badań w 

znieczuleniu/sedacji 

• osoba poddana kolonoskopii jest monitorowana 

przez dodatkową, przeszkoloną osobę 

(anastezjolog lub dodatkowy przeszkolony lekarz 

lub pielęgniarka po odbyciu dodatkowego kursu 

z anastezjologii) z udziałem dodatkowego sprzętu 

monitorującego (co najmniej pulsoksymetr 

z funkcją monitorowania tętna i sfingomanometr). 

• osoba poddana kolonoskopii jest monitorowana 

przez dodatkową, przeszkoloną osobę 

(anastezjolog lub dodatkowy przeszkolony lekarz 

lub pielęgniarka po odbyciu dodatkowego kursu 

z anastezjologii) z udziałem dodatkowego sprzętu 

monitorującego (co najmniej pulsoksymetr 

z funkcją monitorowania tętna i sfingomanometr). 
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Działania na rzecz Programu finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu wskazały, że przyczyną wysokiej 

umieralności na raka jelita grubego jest mała liczba osób regularnie zgłaszających się 

na badania kolonoskopowe, które pozwalają na wykrycie choroby we wczesnym 

stadium. Celem projektów realizowanych w konkursie jest zwiększenie zgłaszalności 

do udziału w badaniach kolonoskopowych. By to osiągnąć projektodawcy muszą tak 

zaplanować zadania, aby zniwelować istniejące bariery uczestnictwa w Programie. 

Z uwagi na charakter można wymienić bariery: 

• świadomościowe (np. brak świadomości potrzeby regularnego poddawania się 

badaniom); 

• informacyjne (np. brak informacji o przebiegu badań, korzyściach z ich 

regularnego przeprowadzania); 

• finansowe (np. brak/niewystarczające środki na sfinansowanie dojazdu 

na miejsce badania); 

• rodzinne (np. opieka nad osobami niesamodzielnymi uniemożliwiająca/ 

utrudniająca udanie się na badania); 

• komunikacyjne/transportowe (np. słaba infrastruktura komunikacyjna w miejscu 

zamieszkania); 

• obawy związane z badaniem (strach przed jego bolesnością, złe samopoczucie 

po badaniu i wynikające z niego problemy z powrotem do domu); 

• inne. 

Dlatego projekty muszą zakładać kompleksowe działania. Wybór właściwych środków 

do realizacji formy wsparcia (patrz: tabela niżej) musi uwzględniać bariery napotykane 

przez grupę docelową. Zadaniem projektodawcy jest odpowiedni dobór działań 

niwelujących bariery utrudniające osobom z grupy docelowej udział w badaniach 

kolonoskopowych. To, czy formy wsparcia i środki do ich realizacji zostały 

odpowiednio dobrane, podlega ocenie. Oznacza to, że projektodawca musi 

we wniosku o dofinansowanie dokładnie opisać: 

• grupę docelową projektu, jej charakterystykę i napotykane bariery; 

• obszar realizacji, jego charakterystykę i specyficzne uwarunkowania; 

• dopasowane do tego formy wsparcia. 
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Tabela 2. Wymogi dotyczące form wsparcia4 

 

Forma wsparcia  Środek do realizacji formy 

wsparcia 

Zasady realizacji Co trzeba wziąć pod uwagę przy 

doborze środków do realizacji formy 

wsparcia 

• usługi zdrowotne, w tym: 

a. badanie 

kolonoskopowe – 

stawka jednostkowa: 

580,00 zł; 

b. koszt znieczulenia – 

stawka jednostkowa: 

230,00 zł. 

• kolonoskopia, 

• znieczulenie 

 

• zgodnie z informacjami 

w tabeli pn. Wymagania 

wobec świadczeniodawcy 

realizującego Program 

profilaktyki raka jelita grubego 

oraz w załączniku nr 15 do 

Regulaminu konkursu 

• informacje w tabeli pn. Wymagania 

wobec świadczeniodawcy 

realizującego Program profilaktyki 

raka jelita grubego 

• dojazd niezbędny dla 

realizacji badania, 

z miejsca zamieszkania 

do miejsca wykonywania 

badania i z powrotem 

• zwrot opłat za bilety II klasy 

na środki transportu 

publicznego (szynowego lub 

kołowego) 

 

 

• zwrot według kosztów 

rzeczywistych, 

udokumentowanych 

biletem/wydrukiem 

potwierdzającym cenę biletu 

na danej trasie wraz 

z oświadczeniem uczestnika o 

datach i liczbie przejazdów 

 

 

• teren, na którym będzie realizowane 

wsparcie: 

o wystarczająco/niewystarczająco 

skomunikowany z ośrodkiem 

przeprowadzającym badania,  

o odległości od miejsca 

zamieszkania do miejsca 

realizacji badania, 

                                                           
4 Wymogi zostały opracowane przez IOK na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
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• zwrot opłat za korzystanie 

z transportu prywatnego 

(samochodu) 

 

 

• zwrot środków na postawie 

stawki kilometrowej określonej 

w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu w sprawie 

warunków ustalania oraz 

sposobu dokonywania zwrotu 

kosztów5 

 

• stopień mobilności osób 

kwalifikujących się do Programu, 

• bariery napotykane przez 

mieszkańców Małopolski 

kwalifikujących się do Programu, 

• racjonalność i efektywność wydatków, 

• zapewnienie dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

• organizacja transportu 

zbiorowego 

• rozliczenie na podstawie 

umowy oraz faktury lub 

rachunku 

• opieka nad osobą 

niesamodzielną, którą 

zajmuje się osoba objęta 

wsparciem w ramach 

projektu, w czasie 

korzystania ze wsparcia 

• zwrot kosztów wynajęcia 

opiekuna/opiekunki na czas 

udziału 

uczestnika/uczestniczki 

w badaniu 

 

• niezbędne jest oświadczenie 

uczestnika/uczestniczka 

o opiece nad osobą 

niesamodzielną, 

• refundacja na podstawie 

umowy oraz faktury lub 

rachunku  

 

• teren, na którym będzie realizowane 

wsparcie: 

o wystarczająco/niewystarczająco 

skomunikowany z miejscem 

sprawowania opieki 

o dostęp do usług opiekuńczych, 

• wiek, stopień niepełnosprawności 

osób niesamodzielnych, którymi 

opiekują się osoby kwalifikujące się 

Programu, 

• bariery napotykane przez 

mieszkańców Małopolski 

kwalifikujących się do Programu, 

• racjonalność i efektywność wydatków. 

 

• zapewnienie opieki przez 

beneficjenta 

• organizowanie opieki 

(np. wynajęcie opiekuna) 

w miejscu zamieszkania 

uczestniczki lub w miejscu 

realizacji badania 

                                                           
5 Liczbę kilometrów pomiędzy miejscem zamieszkania i badania i z powrotem przelicza się wg stawki 0,5214 zł za km (pojazdy o pojemnośc i silnika do 900 
cm3) lub 0,8358 zł za km (samochody o pojemności silnika powyżej 900 cm3). 
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• opieka osoby trzeciej 

nad osobą, która 

poddała się badaniu 

kolonoskopowemu ze 

znieczuleniem 

(po przeprowadzeniu 

tego badania) 

• zwrot kosztów wynajęcia 

opiekuna/opiekunki na czas 

po badaniu6 

 

• przysługujące wszystkim 

osobom korzystającym ze 

znieczulenia (w przypadku 

badania bez znieczulenia – na 

podstawie zaleceń lekarza) 

• refundacja na podstawie 

umowy oraz faktury lub 

rachunku  

 

• dostęp do usług opiekuńczych, 

• wiek, stopień niepełnosprawności 

osób biorących udział w badaniu, 

• bariery napotykane przez 

mieszkańców Małopolski 

kwalifikujących się do Programu, 

• racjonalność i efektywność wydatków. 

 

• zapewnienie opieki przez 

beneficjenta 

• organizowanie opieki 

(np. wynajęcie opiekuna) 

w drodze z miejsca realizacji 

badania do miejsca 

zamieszkania 

• działania informacyjno-

edukacyjne oraz 

dotyczące edukacji 

prozdrowotnej 

o charakterze lokalnym, 

które polegają na 

zachęcaniu osób do 

badań profilaktycznych 

• organizacja: 

o spotkań otwartych dla 

dorosłych z zakresu 

edukacji prozdrowotnej,  

o spotkań w zakładach 

pracy, 

o spotkań edukacyjnych 

w samorządach, 

o spotkań edukacyjnych 

w trakcie imprez 

organizowanych przez 

samorządy oraz 

organizacje 

• prowadzenie działań z zakresu 

edukacji prozdrowotnej 

możliwe jest wyłącznie przez 

osoby z wykształceniem 

lekarskim, pielęgniarskim lub 

położniczym lub przez 

absolwentów kierunku zdrowie 

publiczne; 

• działania powinny mieć 

charakter lokalny. 

 

• teren, na którym będzie realizowane 

wsparcie, w tym dostępność środków 

transportu, zasięg i dostępność 

mediów itp., 

• odpowiednie kanały informacyjne 

i formy spotkań dostosowane do 

osób kwalifikujących się do 

Programu, 

• bariery napotykane przez 

mieszkańców Małopolski 

kwalifikujących się do Programu, 

• racjonalność i efektywność 

wydatków, 

                                                           
6 Do obowiązków opiekuna/opiekunki należy pomoc w dotarciu z miejsca badania do miejsca zamieszkania osobom, które poddały się badaniu 
kolonoskopowemu ze znieczuleniem, a których stan w związku z tym uniemożliwia samodzielny powrót (w tym prowadzenie samochodu). 
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pozarządowe, a także 

w galeriach handlowych,  

• przygotowanie i dystrybucja 

materiałów informacyjno-

edukacyjnych, 

• realizacja kampanii 

medialnych, 

• organizacja wykładów na 

temat profilaktyki raka jelita 

grubego  dla kadr POZ i kadr 

medycyny pracy, 

• inne. 

• zapewnienie dostępności działań 

informacyjno-edukacyjnych dla osób 

z niepełnosprawnościami.  

 

Dla zapewnienia większej dostępności oraz komfortu badań dla osób z grupy docelowej wskazane jest zorganizowanie badań 

w godzinach popołudniowych lub w weekend. 

 

 

WAŻNE: Do udokumentowania udziału uczestnika/uczestniczki projektu w badaniu niezbędne są: 

• dokumentacja projektowa związana z jego danymi osobowymi – ankieta zdrowotna (zamieszczona poniżej) oraz ankieta 

personalna, zawierająca wszystkie informacje potrzebne do rozliczenia wskaźników projektu, 

• potwierdzenie zrealizowania badania kolonoskopowego z bazy danych (SI-PBP-EFS7). 

 

Wprowadzanie danych do SI-PBP-EFS jest jednym z warunków realizacji projektu (realizowanie działań wyłącznie w systemie 

oportunistycznym oraz wykorzystywanie i wprowadzanie właściwych danych do Systemu Informatycznego Programu Badań 

Przesiewowych (EFS) jest oceniane w kryterium dostępu). Wprowadzane do SI-PBP-EFS informacje muszą obejmować zarówno 

                                                           
7 Twórcą oraz administratorem programu jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 
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dane pacjenta, jak i wyniki badań. Dostęp do SI-PBP-EFS mogą otrzymać jedynie jednostki przeszkolone przez Centrum Onkologii-

Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI). COI organizuje szkolenia dla beneficjentów projektów dofinansowanych z EFS. 
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Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego  

ANKIETA (w programie EFS) 
 
 

Imię, Nazwisko................................................................................płeć:..... data urodz:......................... 

 PESEL   wzrost (cm):.......... waga (kg):..................... 
Adres:.......................................................................................................................................................  
(kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania)  

Telefon: dom: ............................... praca:...............................................kom:…......................................  

Wyrażam zgodę na wykonanie u mnie kolonoskopii w ramach Programu Badań Przesiewowych. Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów dokumentacji Programu.  
 

Data ......................................... Podpis ................................................  

Oświadczam, że otrzymałem/otrzymałam nieodpłatnie preparat do oczyszczenia jelita 
i zapoznałem/zapoznałam się z instrukcją przygotowania do kolonoskopii. 
 

Data ......................................... Podpis ................................................  

Czy występują u Pana/Pani następujące objawy (otoczyć kółkiem właściwą odpowiedź):  

- obecność krwi w stolcu (jeśli masz hemoroidy zawsze zaznacz NIE)   TAK NIE 
- bez powodu biegunka lub zaparcie w ostatnich kilku miesiącach   TAK  NIE 
- chudnięcie lub anemia, których przyczyna nie jest znana    TAK NIE 

Czy miał Pan/miała Pani wykonaną pełną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat TAK NIE 

Uwaga: do PBP kwalifikują się osoby, które na wszystkie powyższe pytania odpowiedziały NIE  

 
Dane o krewnych pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci):  
Czy ktoś z tych krewnych miał nowotwór w obrębie jamy brzusznej?    TAK NIE  NIE WIEM  
Jeśli TAK, proszę wypełnić poniższą tabelę:  

Pokrewieństwo 
(np. ojciec) 

Lokalizacja nowotworu 
(np. odbytnica, żołądek itp, lub nie wiem) 

Wiek tej osoby, gdy rozpoznano 
nowotwór (może być orientacyjnie) 

   

   
 

• Czy rozpoznano u Pana/Pani istotne choroby:      TAK NIE 
 serca, płuc, nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, itp., jeśli TAK, proszę wymienić:  

............................................................................................................................................................ 

• Czy choruje Pan/Pani na cukrzycę:       TAK NIE  
 Jeśli TAK:  typ…..., od ilu lat…….....  
 czy stosuje Pan(i) insulinę? Jeśli TAK, od ilu lat.........     TAK  NIE 

• Czy pali Pan/Pani papierosy:        TAK   NIE 
 Jeśli TAK, od ilu lat…….. ile sztuk dziennie…..….   

• Czy w przeszłości palił Pan/paliła Pani papierosy:      TAK  NIE 
 Jeśli TAK, ile lat…..…. ile sztuk dziennie…..….od ilu lat nie pali………     

• Czy w ciągu ostatnich 5 lat przyjmował Pan/przyjmowała Pani przewlekle  
(co najmniej przez 3 miesiące):  

 - kwas acetylosalicylowy (Acard, Aspiryna)      TAK NIE  NIE WIEM 
 - jeden z leków: (Polprazol, Controloc, Omeprazol, Lanzul, Helicid,  TAK NIE  NIE WIEM 
   Omar, Gasec, Ortanol):    

      U kobiet: Czy stosuje (stosowała) Pani hormonalną terapię zastępczą?  TAK (ile lat…..)  NIE 
Przebyte operacje brzuszne: ...............................................................................................................  

Uwagi: ..................................................................................................................................................... 

Stwierdzam, że u danej osoby nie podejrzewam raka jelita grubego  
(pieczątka + podpis lekarza kierującego)         
         ......................................................... 
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Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego 

 
ANKIETA (w programie EFS) 

 
dotycząca możliwości przeprowadzenia kolonoskopii w ramach Programu 

Badań Przesiewowych mających wykryć ewentualne polipy lub nowotwory jelita 
grubego u osób bez objawów chorobowych  

 

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu 

wprowadzonego przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito – dokładna 

instrukcja będzie udzielona po ustaleniu terminu badania.  Badania wykonywane są przez 

bardzo doświadczonych lekarzy w: 

 

 

 

Do badań kwalifikują się: 

- wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego 
- osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały 

w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, 
rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego 

- osoby w wieku 25–65 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tym przypadku 
konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. 
Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane  kolonoskopie co 2-3 
lata, chyba, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba 
może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii   

 

Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały badanie (kolonoskopię) w ciągu 

ostatnich 10 lat (poza pacjentami z zespołem Lyncha)! 

Skierowaniem na badanie jest ankieta (na odwrocie), wypełniona przez osoby gotowe 

poddać się kolonoskopii oraz podpisana przez lekarza kierującego. Ankieta powinna trafić 

do Ośrodka realizującego program:  

 

 
 
 
 
W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić w godzinach: 
       

Numer telefonu: 

 

 


