
 
 

Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi 
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – 2006r.
 
 
 
 
1. Cele programu 
 
Cel główny 
Obniżenie umieralności łodzian  z powodu raka jelita grubego poprzez wykrywanie choroby  
we  wczesnym stadium rozwoju. 
 
Cele szczegółowe:  
• zapewnienie powszechnej dostępności do badań profilaktycznych w zakresie wczesnego 

wykrywania raka jelita grubego, 
• zebranie informacji o czynnikach ryzyka w celu zwiększenia efektywności  doboru populacji  

do badań, 
• wczesne wykrywanie i diagnozowanie stanów przedrakowych,  
• zapewnienie osobom biorącym udział w programie możliwości konsultacji lekarskich,  

szybkiej diagnostyki i leczenia w przypadku stwierdzenia zmian  chorobowych, 
• edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi: 

- zwiększenie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chorób nowotworowych, 
-  zwiększenie świadomości zdrowotnej, 
-  wyrobienie nawyku dbania o własne zdrowie. 

2. Populacja badana   
 
Mieszkańcy Łodzi  obu płci w wieku: 
1) 50 - 70 lat bez objawów raka jelita grubego,  
2)  40 - 70 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego   
      krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego; 
3)  25 - 65 lat pochodzący z rodziny z obciążeniem genetycznym. 
 
 
3. Założenia organizacyjne programu 
 
1) Realizacja programu – w zoz wyłonionych w drodze konkursu ofert  
2) Uczestnicy programu – zgłaszają się spontanicznie na badania. 
 Informacja o zoz wykonujących badania profilaktyczne w zakresie raka jelita grubego 
     przekazana zostaje przez media, na stronie internetowej UMŁ, na plakatach informacyjnych 
 w różnych instytucjach na terenie miasta, ulotkach informacyjnych rozprowadzonych do zoz ,  
 aptek itp. na terenie Łodzi. 
3) Schemat postępowania. 

• Realizatorzy programu otrzymują druki Kart Badań Profilaktycznych, która jest podstawą 
do oceny czynników ryzyka wystąpienia raka jelita grubego. 

• Mieszkańcy Łodzi, którzy chcą wziąć udział w badaniach w kierunku wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego, zgłaszają się do zoz realizujących program, gdzie 
otrzymują Kartę Badania Profilaktycznego do wypełnienia. 

• Osoby posiadające czynniki ryzyka wystąpienia raka jelita grubego umawiane są na 
badanie kolonoskopowe i otrzymują instrukcję przygotowania jelita grubego do badania.   



• W przypadku stwierdzenia zmian w jelicie grubym podczas przesiewowego badania 
kolonoskopowego lekarz wykonuje polipektomię lub pobiera wycinek do badania 
histopatologicznego w ramach środków z Narodowego Funduszu Zdrowia 

•  Pacjent otrzymuje informację dla lekarza poz z zaleceniem wdrożenia postępowania    
leczniczego.  

•  W przypadku wykrycia  nowotworu złośliwego jelita grubego pacjent zostaje 
poinformowany o wyniku badania oraz ma przedstawione możliwości leczenia, a także 
wskazane ośrodki, w których takie leczenie może być przeprowadzone. O wyniku badania 
zostaje pisemnie powiadomiony lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, do którego 
pacjent jest zadeklarowany (za zgodą pacjenta). 

•  Każdy pacjent otrzymuje materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego. 
 

 
 
 
4. Realizacja programu – marzec – listopad 2005r. 
 
5. Finansowanie - UMŁ 
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