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                        Projekt pn. „ Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych           
                                                                          raka jelita grubego”  
                                 
W projekcie mogą wziąć udział osoby:  

•  mieszkańcy powiatów: opoczyńskiego, tomaszowskiego, skierniewickiego (bez miasta 
powiatowego Skierniewice) 

•  w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;  

• w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano 
raka jelita grubego;  

• Osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.  W tej grupie osób konieczne 
jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni 
genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego 
badania genetycznego. W projekcie dopuszczalne jest finansowanie tylko pierwszego 
badania w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z 
innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie 
nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma 
mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych 
(nadzorczych) kolonoskopii;  

• Osoby w wieku 25-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej 
(FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do 
rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze 
badanie w tej grupie osób;  

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które : 
• mają objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,  

• wykonywały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).  
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genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego 
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badania w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z 
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Projekt obejmuje: 

• działania świadomościowe na temat profilaktyki raka jelita grubego 

• zapewnienie środków do przygotowania się do kolonoskopii i znieczulenia: środek 
przeczyszczający, badania krwi, EKG  

• wykonanie pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu 
zastawki Bauchina, badanie wykonane zgodnie z wytycznymi Europejskiego 
Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego dotyczących nadzoru 
kolonoskopowego po polipektomi 

• zwrot kosztów dojazdu do kwoty biletu transportu publicznego 
• zwrot kosztów opieki nad osobą zależną po okazaniu dokumentu na poniesienie 

takiego kosztu 
 
Udział w badaniu: 

• należy zgłosić się telefonicznie, e- mailowo, osobiście do biura projektu  
tel. 729 059 508 lub 729 059 534, ue@szpitalrawa.pl 

• wypełnić ankietę kwalifikującą do projektu 
• na ok. 7 dni przed umówionym terminem badania kolonoskopowego odebrać środek 

przeczyszczający z biura projektu oraz wytyczne co do przygotowania pacjenta do 
badania 

• należy wykonać badanie krwi- morfologia i jonogram (sód, potas) oraz badanie EKG 
• zgłosić się na badanie do SP ZOZ Rawa Mazowiecka Szpital św. Ducha ul. Warszawska 

14 w umówionym dniu 
 
 

Realizator projektu:  SPZOZ Rawa Mazowiecka 
Biuro projektu:  Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul Warszawska 14 – budynek                  
                          administracji,  tel. 729 059 508 lub 729 059 534, e-mail: ue@szpitalrawa.pl  

 
 

 
 
 
 

Projekt obejmuje: 

• działania świadomościowe na temat profilaktyki raka jelita grubego 

• zapewnienie środków do przygotowania się do kolonoskopii i znieczulenia: środek 
przeczyszczający, badania krwi, EKG  

• wykonanie pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu 
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tel. 729 059 508 lub 729 059 534, ue@szpitalrawa.pl 
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przeczyszczający z biura projektu oraz wytyczne co do przygotowania pacjenta do 
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• należy wykonać badanie krwi- morfologia i jonogram (sód, potas) oraz badanie EKG 
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