
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych badań 
kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-2019”

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1938).

Rada Miejska w Mielcu
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla 
mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-2019”stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Program finansowany będzie ze środków budżetu miasta Mielca określonych w uchwale budżetowej na 
każdy rok.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Ochrony Środowiska , Zdrowia i  Spraw 
Socjalnych.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mielcu

Marian Kokoszka
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WPROWADZENIE 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym  

z najważniejszych zadań samorządów lokalnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875). Do zadań własnych 

gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy  

w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów Programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców - art. 7 ust. 

1 pkt. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.). Warunkiem 

poprawy i utrzymania zdrowia społeczeństwa jest tworzenie i  realizacja odpowiedniej 

polityki zdrowotnej między innymi poprzez wdrażanie i realizację Programów polityki 

zdrowotnej, które zawierałyby takie działania, jak: finansowanie usług zdrowotnych, 

działalność promocyjno - informacyjną, edukacyjną, ograniczanie skutków następstw 

choroby w szczególności prowadzących do przewlekłej choroby oraz przedwczesnego zgonu.  

1.  Program polityki zdrowotnej skierowany jest do osób w wieku od 66 do 70 roku życia 

zamieszkałych na terenie miasta Mielca, niezależnie od wywiadu rodzinnego i w 

okresie dwóch ostatnich lat nie miały robionej kolonoskopii.  

2. Adresaci Programu zdefiniowani powyżej w pkt. 1, ponoszą w związku  

z przeprowadzonymi badaniami korzyści polegające na znacznym zmniejszeniu ryzyka 

zachorowania na nowotwór jelita grubego.  

3. Program przyczyni się do zmniejszenia licznych zachorowań na nowotwory jelita 

grubego. 

4. Moduł edukacyjny Programu wpłynie na zwiększenie świadomości zagrożeń 

wynikających z zachorowań na choroby jelita grubego oraz korzyści wynikające  

z działań profilaktycznych objętych Programem w grupie adresatów Programu,  

a także wśród społeczności lokalnej. 
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I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO  

DEFINICJA, EPIDEMIOLOGIA, PATOGENEZA OBRAZU KLINICZNEGO, PRZEBIEGU 

NATURALNEGO, ROZPOZNANIA, LECZENIA, ROKOWANIA 

1. Problem zdrowotny 

 Rak okrężnicy i odbytnicy jest drugim, po raku płuc (co do częstotliwości 

występowania) nowotworem zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.1 Rak jelita grubego to 

złośliwy rozrost komórek błony śluzowej okrężnicy lub odbytnicy. Zwykle rak rozwija się  

z niezłośliwych zmian zwanych gruczolakami, które w początkowych stadiach mają formę 

polipów. W większości przypadków polipy nie powodują żadnych objawów. Niewykryte  

i nieusunięte zmiany polipowate mogą z czasem przekształcić się w raka. Objawy 

nowotworów jelita grubego są uzależnione od stopnia zaawansowania choroby  

i umiejscowienia choroby w obrębie jelita. Do typowych i wczesnych objawów należą:  

krwawienie z odbytnicy (zwłaszcza powtarzające się), obecność krwi w stolcu po defekacji, 

naprzemienne występowanie zaparć i biegunek, uporczywe biegunki, zmiana w kształcie  

i rozmiarach stolca, ból i skurcze brzucha, zaparcia. Wśród objawów późnych można 

wymienić typowe objawy zaawansowanego nowotworu: postępującą utratę masy ciała, brak 

apetytu, osłabienie, anemię itp. Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo 

zapadalności na nowotwór jelita grubego są także predyspozycje genetyczne oraz 

zdiagnozowane przypadki zachorowań na raka jelita grubego wśród członków najbliższej 

rodziny. Do najważniejszych czynników środowiskowych zwiększających ryzyko rozwoju raka 

jelita grubego należą m. in. dieta (z przewagą tłuszczów zwierzęcych i jednocześnie ubogiej  

w błonnik oraz wapń), palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i brak aktywności fizycznej.  

W związku z powyżej wymienionymi czynnikami ryzyka opracowane zostały zalecenia 

dietetyczne chroniące przed zachorowaniem na raka jelita grubego. Rekomendowane jest 

odpowiednie zbilansowanie wartości kalorycznych. Zaleca się jedzenie dziennie ok. 10 

różnych warzyw i owoców bogatych we włókna roślinne, chlorofil, antyoksydanty itp., 

utrzymanie równowagi pomiędzy ilością spożywanych kwasów tłuszczowych omega 3  

i omega 6, małe spożycie tłuszczu. Należy wykluczyć z diety cukry i mąkę rafinowaną oraz 

czerwone i przetworzone mięso. Stwierdzono ponadto, że aktywność fizyczna jest 

czynnikiem, który przyczynia się do obniżenia ryzyka wystąpienia raka jelita grubego. Dotyczy 

to zarówno osób uprawiających sport zawodowo, jak i osób, które aktywnie spędzają wolny 

czas. Badanie przesiewowe polega na wykonaniu pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna 

kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauchina. Kolonoskopia obejmuje również pobranie 

wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy  

i inny proces patologiczny oraz usunięcie polipów wielkości do 10 mm. Wszystkie usunięte 

                                                 
1  Pączka L. Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa;  
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polipy i wycinki poddawane będą badaniu histopatologicznemu. Pacjent otrzyma wyniki 

badań wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego nadzoru, a pacjenci z nieprawidłowymi 

wynikami będą kierowani do odpowiedniej placówki medycznej w celu dalszej diagnostyki 

lub leczenia.  

2. Epidemiologia w oparciu o dane globalne 

1) Świat 

Nowotwory jelita grubego i odbytu są trzecim najczęściej występującym na świecie 

nowotworem u mężczyzn (660 000 przypadków, 10%) i drugim u kobiet (570 000 

przypadków, 9%). Prawie 60% zachorowań występuje w krajach rozwiniętych. Różnice  

w częstości występowania między populacjami są ponad 10-krotne: największą częstość 

występowania notuje się w Australii i Nowej Zelandii oraz Europie Zachodniej,  a najniższą  

w Afryce i Południowo-Centralnej Azji. Zachorowania występują około 2-krotnie częściej  

w populacji mężczyzn niż kobiet. Nowotwory jelita grubego są odpowiedzialne na świecie za 

8% zgonów nowotworowych, co stanowi czwartą najczęstszą nowotworową przyczynę 

zgonu na świecie powodującą rocznie około 600 000 zgonów (8%). Umieralność jest niższa  

u kobiet niż u mężczyzn.2 

2) Polska 

W Polsce, choroby nowotworowe są obecnie przyczyną około 20% wszystkich zgonów, 

w tym około 40% zgonów u kobiet w wieku 45-65 lat i 30% zgonów u mężczyzn w wieku 

45-65 lat. Dynamika wzrostu liczby zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce jest 

znacznie większa od dynamiki wzrostu liczby ludności i należy do najwyższych w Europie.  

W Polsce, w roku 1963 zarejestrowano 34 500 zgonów, a w 1996 roku 78 600 zgonów  

z powodu nowotworów złośliwych. Ponadto, w połowie lat 90-tych zgłoszono ponad 108 000 

nowych zachorowań (około 57 000 u mężczyzn i blisko 51 000 u kobiet), i co szczególnie 

niepokojące obniżył się średni wiek zachorowania. U mężczyzn w 1996 roku najczęściej 

rejestrowano zachorowania na nowotwory złośliwe płuca (29%), okrężnicy i odbytnicy 

(17.7%), żołądka (7%), gruczołu krokowego (5%), pęcherza moczowego (5%) i krtani (5%). 

U kobiet w tym samym roku najczęściej rejestrowano nowotwory złośliwe piersi (19%), 

okrężnicy i odbytnicy (11.2%), szyjki macicy (8%), płuca (8%), jajnika (6%) i trzonu macicy 

(6%). 

Poniższy wykres przedstawia częstotliwość zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe 

w Polsce w roku 20133 

                                                 
2  http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-jelita-grubego-c18-21/ 
3  http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/ 
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Wykres 1. Zachorowania na nowotwory złośliwe w Polsce 

 

Przyrost liczby zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce wynika  

z czterech głównych przyczyn: 

a) Wzrostu liczby ludności (30,7 mln w 1963 roku i 38,64 mln w 2001 roku); 

b) Zmian w strukturze wieku ludności polegających na zwiększeniu się liczebności grup 

wiekowych, w których zachorowalność jest szczególnie wysoka (6,5% ludności 

w wieku 65 i więcej lat w 1963 roku oraz 11,3% w 1996 roku). Od kilku lat tzw. "wiek 

nowotworowy" (>40 lat u kobiet i >50 lat u mężczyzn) osiągają roczniki powojennego 

wyżu demograficznego. Liczba ludności Polski, w wieku 45-59/64 lata, która w roku 

1995 wynosiła 7.053 tys. wzrośnie do ok. 9.220 tys. w roku 2005. Skutkiem tego 
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będzie dalszy, bardzo szybki wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe 

w wieku średnim; 

c)  Niewystarczająco szybkich zmian we wciąż niekorzystnych postawach 

prozdrowotnych społeczeństwa (np. palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, 

niewłaściwe żywienie) - mimo działań podjętych oraz ich pierwszych pozytywnych 

efektów; 

d) Powolnej i dalece niezadowalającej poprawie wczesnego rozpoznawania, a w związku  

z tym wyników leczenia w postaci przeżycia 5 lat bez objawów choroby 

nowotworowej. I tak w Polsce średnia wyleczeń dla obu płci wynosi 30%, podczas gdy 

w krajach skandynawskich i niektórych zachodnioeuropejskich - 40%, a w USA - 50%. 

3) Województwo podkarpackie  

W województwie podkarpackim  w 2012 roku na nowotwory jelita grubego zachorowało 868 

osób. Nowotwory dolnego odcinaka układu pokarmowego stanowiły w latach 2011-2013 

przyczynę 11,1% zgonów z powodu nowotworów złośliwych mieszkańców województwa 

podkarpackiego4. 

Poniżej tabela przedstawia zachorowalność i umieralność na raka jelita grubego  

w województwie podkarpackim w latach 2011-2014  (dane pozyskane ze strony 

http://www.szpital.rzeszow.pl/gfx/szpital/files/13._jelito_grube_(c18-c21).pdf) 

 

RAK JELITA GRUBEGO 

ZACHOROWOALNOŚĆ UMIERALNOŚĆ 

Rok Kobiety Mężczyźni Ogółem Rok Kobiety Mężczyźni Ogółem 

2011 335 454 789 2011 186 228 414 

2012 356 512 868 2012 202 271 473 

2013 389 503 892 2013 195 273 468 

2014 438 520 958 2014 209 271 480 

Tabela 1. Zachorowalność i umieralność na chorobę nowotworową jelita grubego  

w województwie podkarpackim 

4) Gmina Miejska Mielec 

W Mielcu liczba zachorowań na nowotwory jelita grubego w latach 2006-2010 wynosiła 162 

osoby, z podziałem na 76 kobiet oraz 86. mężczyzn.  

                                                 
4  Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa podkarpackiego następująco w 
latach 2006-2010  
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Poniższy wykres przedstawia współczynnik zachorowalności w powiecie mieleckim  

Wykres 2. Zachorowalność na chorobę nowotworową jelita grubego w powiecie mieleckim 

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zachorowań  na chorobę nowotworową jelita grubego  

w Mielcu w latach 2012-2015 (dane pozyskane ze Szpitala Powiatowego w Mielcu). 

Rok 

Podejrzenie choroby 

nowotworowej 

Dolnego Odcinka 

Przewodu 

Pokarmowego 

Polipy Dolnego 

Odcinka 

Przewodu 

Pokarmowego 

Podejrzenie choroby 

nowotworowej 

Dolnego Odcinka 

Przewodu 

Pokarmowego 

Polipy Dolnego 

Odcinka 

Przewodu 

Pokarmowego 

Kobiety Mężczyźni  

2012 17 51 32 67 

2013 25 66 37 101 

2014 16 65 28 103 

2015 24 79 37 110 

Tabela 2. Zachorowanie na  chorobę nowotworową jelita grubego w Mielcu 
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3. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja 
kwalifikująca się do włączenia do Programu. 

1) Osoby w wieku 66 - 70 lat (pod uwagę brany jest rok urodzenia) niezależnie od 

wywiadu rodzinnego 

2) W okresie ostatnich dwóch lat nie miały robionej kolonoskopii; 

3) Zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Mielec; 

4) Populacja podlegająca wynosi 4 683 osoby; 

5) Szacowana populacja uprawniona wynosi 3 044 osoby; 

6) Szacowana populacja zakwalifikowana do przeprowadzenia badania w 2018 roku - 180 

osoby; 

7) Szacowana populacja zakwalifikowana do przeprowadzenia badania w 2019 roku - 200 

osób. 

4. Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym 

uwzględnieniem gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych 

 W Polsce od 2000 roku realizowane są Narodowe Programy Zwalczania Chorób 

Nowotworowych, w ramach których realizowane są Programy badań przesiewowych dla 

wczesnego wykrywania raka jelita grubego adresowane do osób w wieku 50-65 lat 

niezależnie od wywiadu rodzinnego, w wieku 40-65 lat, które mają krewnego pierwszego 

stopnia ( rodzice, rodzeństwo, dzieci ), u którego rozpoznano raka jelita grubego oraz 

w wieku 25-65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego 

z polipowatością). W ramach ww. Programu wykonuje się co 10 lat kolonoskopię, która 

obejmuje również pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych 

o charakter nowotworowy oraz usunięcie polipów wielkości do 10 mm. Jeśli polipy są 

wielkości 10 mm lub większe lub ich liczba jest duża to zgodnie z założeniami Programu 

osoby z badań przesiewowych stają się pacjentami i leczone są w ramach systemu 

finansowanego przez NFZ. 

Jednakże w Mielcu nie ma ośrodka wykonującego badania przesiewowe w ramach ww. 

Programu (najbliżej zlokalizowane ośrodki znajdują się w Rzeszowie, Tarnobrzegu). Wobec 

czego Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca 

finansowany przez samorząd ma poszerzyć ofertę badań profilaktycznych realizowanych  

w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 

5. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia Programu 

1) Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów 

złośliwych należy do strategicznych celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020 oraz jest uznawane za priorytet zdrowotny, określony w rozporządzeniu 
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Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U.  

z 2009 r., nr 137, poz. 1126). 

2) Korzyści z wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego 

wynikają z możliwości rozpoznawania zmian przedrakowych (polipów 

gruczołkowatych) oraz dobrych rokowań chorych z rozpoznaniem ustalonym we 

wczesnych stopniach zaawansowania. Wyniki działań prewencyjnych są bardzo 

korzystne. Wykazano, że wykonywanie pełnej kolonoskopii (badanie endoskopowe 

całego jelita) z usuwaniem polipów prowadzi do zmniejszenia zapadalności na raka 

jelita grubego o 76-90%. 

3) U chorych, u których stwierdza się ograniczoną (wczesną) postać raka jelita grubego, 

odsetek 5-letnich przeżyć wynosi 90%. Dlatego wykonywanie badań przesiewowych 

jest bardzo istotne. 

4) W Mielcu żaden ośrodek nie został wybrany na realizatora ogólnopolskiego Programu 

badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 

(http://pbp.org.pl/wojewodztwo/podkarpackie/), a zatem dostępność do świadczeń 

przewidzianych w ww. Programie finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia, jest dla 

mieszkańców naszego miasta ograniczona. 

5) Zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z wczesnych objawów jelitowych, 

ich powikłań oraz korzyści wynikających z działań profilaktycznych.  

6) Program został zaakceptowany przez kierownika pracowni endoskopii Szpitala 

Powiatowego w Mielcu. 

II. CELE PROGRAMU 

1. Cel główny 

Diagnostyka stanów przedrakowych jelita grubego. 

2. Cele szczegółowe w oparciu o koncepcje S.M.A.R.T. 

1) Skonkretyzowany - wzrost świadomości z zakresu profilaktyki raka jelita grubego; 

2) Mierzalny - przedstawienie wyników badań przesiewowych około 380 osobom; 

3) Osiągalny - Osiągalny zapewnienie osobom bezpłatnych badań profilaktycznych  

z zakresu raka jelita grubego; 

4) Istotny - wzrost zgłaszalności do udziału w działaniach profilaktycznych w kierunku 

raka jelita grubego w latach 2018 – 2019 na terenie miasta Mielca; 

5) Określony w czasie - realizacja profilaktycznych badań zaplanowana jest w roku 2018 

i 2019. 
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3. Oczekiwane efekty 

W ramach Programu oczekiwane są następujące efekty: 

1) Zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej jelita 

grubego; 

2) Zmniejszenie liczby zgonów na nowotwory jelita grubego; 

3) Co najmniej 5 % osób zaproszonych do Programu skorzysta z wykonania badania 

przesiewowego; 

4) Objęcie edukacyjną kampanią społeczną całą populację mieszkańców Mielca. 

4. Mierniki efektywności odpowiadające celom Programu 

1) Liczba wysłanych zaproszeń do udziału w Programie; 

2) Liczba uzyskanych zgód na badanie; 

3) Liczba wykonanych polipektomii; 

4) Liczba wykonanych biopsji w trakcie badania kolonoskopowego; 

5) Liczba wykrytych i potwierdzonych histopatologicznie nowotworów jelita grubego; 

6) Liczba osób skierowanych do dalszej diagnostyki i / lub leczenia; 

Łączna liczba osób, u których wykonano kolonoskopię. 

III. ADRESACI PROGRAMU 

1. Oszacowanie populacji, której włączenie do Programu jest możliwe 

Program jest adresowany do osób zamieszkałych na terenie miasta Mielca w wieku od 

66 do 70 roku życia (pod uwagę brany jest rok urodzenia) niezależnie od wywiadu 

rodzinnego i w okresie ostatnich dwóch lat nie miały robionej kolonoskopii . W roku 

2018 i 2019 zaplanowana jest do przebadania grupa osób w  tym przedziale wiekowym. 

 Według danych pozyskanych z Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Mielcu (stan na 

dzień 23.10.2017r.), populacja osób, która w 2018 r. i w 2019 r. zostanie zaproszona do 

badania stanowi liczbę 4 683 osoby czego potwierdzeniem jest poniżej zamieszczona tabela. 

ROK URODZENIA 

 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Liczba osób ur. w poszczególnych 

latach od 1968r. do 1978r.  
678 677 757 806 860 905 

Liczba osób ur. w latach 68-70 oraz 

71-78 
2 112 osób 2 571 osób 

Liczba osób ogółem 4 683 osoby 

Tabela 3. Zestawienie osób urodzonych w latach 1948-1953 
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Założyć należy, że zostało już przebadanych około: 

- 35% z grupy podwyższonego ryzyka w wieku 66 – 70 lat,  

Przyjąć należy, że pozostało jeszcze ok. 65 % populacji wskazanych roczników ( 3 044 osoby ). 

Szacowana łączna populacja, podlegająca bezpośredniej kwalifikacji to grupa około 380 osób 

stanowiąca 12,5 %. Grupa ta została podzielona na rok 2018 - 180 osoby i rok 2019 - 200 

osób. Decydować będzie kolejność zgłoszeń na badania. 

2. Tryb zapraszania do Programu 

Celem jest zapewnienie wysokiej frekwencji w Programie, której podstawą jest 

odpowiedni dostęp do pełnej informacji o jego realizacji. 

Dlatego też organizator oraz realizator Programu przeprowadzą kampanię promocyjno – 

informacyjno-edukacyjną motywującą do aktywnego udziału w badaniach kolonoskopowych. 

1) Zadania organizatora Programu (Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 

Miejskiego w Mielcu): 

a) Wysyłanie imiennych zaproszeń do udziału w Programie z następującym podziałem:  

Udział w Programie może wziąć każda osoba , która otrzymała zaproszenie na badania. 

Zaproszenie jest imienne i nie może być przekazane innej osobie.  Na zaproszeniu będzie 

udostępniony numer telefonu Realizatora w celu rejestracji. Z badania można zrezygnować 

w dowolnym momencie. Osoby które nie otrzymały dotychczas zaproszenia, a są 

mieszkańcami miasta Mielca  będzie miała możliwość poddania się badaniu bez zaproszenia 

(w ramach tzw. „programu oportunistycznego”), pod warunkiem spełnienia warunków 

kwalifikujących do Programu:   wiek od 66 do 70 roku życia zamieszkałych na terenie miasta 

Mielca, niezależnie od wywiadu rodzinnego i w okresie dwóch ostatnich lat nie miały robionej 

kolonoskopii. 

 w roku 2018 - zapraszamy osoby urodzone w latach 1948, 1949, 1950 (około 

2 112 zaproszeń), 

 w roku 2019 - zapraszamy osoby urodzone w latach 1951, 1952, 1953 (około  

2 571 zaproszeń); 

b) Przekazanie informacji o Programie na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego;  

c) Przygotowanie artykułów poświęconych Programowi do mediów lokalnych; 

d) Przygotowanie dwóch spotkań informacyjno-edukacyjnych dla Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku oraz dla klubów seniora; 

e) Dystrybuowanie plakatów, ulotek w siedzibie organizatora i realizatora Programu, 

placówkach służby zdrowia, aptekach i innych obiektach użyteczności publicznej; 

f) Przekazanie do ogłoszenia informacji o Programie w miejscach kultu religijnego; 

g) Sporządzenie raportu z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej; 
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2) Zadania realizatora Programu (podmiot/y leczniczy/e wyłoniony w drodze konkursu 

ofert): 

a)  Zamieszczenie informacji o Programie na swojej stronie internetowej oraz 

w siedzibie placówki; 

b) Przeprowadzenie dwóch seminariów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz klubów 

seniora nt. profilaktyki raka jelita grubego; 

c) Prowadzenie naboru do Programu na podstawie: 

 osobistych bądź telefonicznych zgłoszeń do Programu, 

 oświadczenia wypełnionego przez uczestnika Programu stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszego Programu, 

 edukacji pacjentów poprzez indywidualne rozmowy nt. wczesnego wykrywania 

raka jelita grubego oraz przygotowania i przeprowadzenia badania zawartej 

w ulotce informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Programu, 

 wywiadu medycznego będącego załącznikiem nr 3 do Programu, 

 świadomej zgody na badanie zgodnie z załącznikiem nr 4, 

 pisemnej informacji lekarza o zabiegu i jego powikłaniach oraz zgody pacjenta 

zgodnie z załącznikiem nr 5 i 65; 

 braku przeciwwskazań lekarskich do przeprowadzenia badania 

kolonoskopowego w znieczuleniu ogólnym 

d) Wykonanie badania kolonoskopii: 

 w przypadku stwierdzenia w ramach badania polipów o średnicy do 10 mm oraz 

nacieku nowotworowego: są one od razu usuwane, usunięte polipy oraz nacieki 

poddawane są badaniu histopatologicznemu,  

 w przypadku polipów o średnicy większej niż 10 mm lub gdy ich liczba jest liczna 

pacjenci są kierowani do stosowania procedury diagnostycznej i leczniczej 

finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  

 opisy histopatologiczne trafiają do bazy danych Programu i wydawane są 

pacjentom wraz z dalszymi zaleceniami dotyczącymi leczenia lub kontroli 

w przyszłości, 

 w przypadku raka 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 (za zgodą 

pacjenta) zostaje pisemnie powiadomiony lekarz podstawowej opieki 

zdrowotnej, do którego pacjent jest zadeklarowany;  

                                                 
5  Wszystkie oświadczenia i zgody podpisuje osoba uprawniona bądź w przypadku ubezwłasnowolnienia 
- opiekun prawny zgodnie z przedłożoną dokumentacją.  
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e) Przeprowadzenie po wykonanym badaniu z pacjentem ankiety satysfakcji pacjenta 

nt. jakości Programu i przekazanie organizatorowi według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 8 do niniejszego Programu;   
f) Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji Programu według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Programu; 

g) Wyliczenie oceny efektywności Programu na podstawie wskaźników zapisanych 

w ust. 3 Ocena efektywności Programu, rozdziału VI. Monitorowanie i ewaluacja. 

IV. ORGANIZACJA PROGRAMU 

1. Części składowe, etapy i działania organizacyjne 

1)  I etap realizacji Programu 

a) Zaangażowanie kierownika pracowni endoskopii Szpitala Powiatowego w Mielcu; 

b) Wybór w drodze konkursu ofert podmiotu leczniczego na Realizatora Programu; 

c) Przygotowanie materiałów promocyjno - informacyjnych przez Organizatora; 

d) Przeprowadzenie dwóch seminariów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz klubów 

seniora nt. profilaktyki raka jelita grubego; 

e) Prowadzenie naboru do Programu; 

f) Zakup środków farmakologicznych i przyrządów medycznych przez Realizatora; 

g) Udostępnienie przez Realizatora co najmniej jednej linii telefonicznej; 

h) Przeszkolenie kadry medycznej zaangażowanej w realizację Programu z zakresu 

wymaganej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu. 

 

2)   II etap realizacji Programu 

a) Edukacja pacjentów na wszystkich poziomach działania; 

b) Przygotowanie farmakologiczne pacjenta do badania; 

c) Wykonanie badania kolonoskopii; 

d) Prowadzenie systematycznego monitoringu realizacji Programu przez kierownika zespołu 

prowadzącego badania endoskopowe; 

e) Rozliczanie finansowe Programu; 

f) Opracowywanie miesięcznych sprawozdań i na zakończenie oceny efektywności Programu 

przez realizatora; 

g) Sporządzenie raportu nt. jakości Programu przez Organizatora. 

2. Planowane interwencje  

W ramach Programu u osób zakwalifikowanych do badania planujemy przeprowadzić 

następujące interwencje: 
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1) Przygotowanie jelita grubego do badania - wyboru środków farmakologicznych należy 

dokonać wg najnowszej wiedzy medycznej;  

Przygotowanie rozpoczyna się w przeddzień zabiegu, chory pije tylko płyny i środki 

oczyszczające (CitraFleet). Preparat CitraFleet przyjmuje się doustnie w dwóch dawkach po 150 

ml każda. Wsyp zawartość 1 saszetki do filiżanki zimnej wody (około 150 ml). Mieszaj przez 2 – 3 

minuty. Jeżeli zawartość rozgrzeje się podczas mieszania, odczekaj przed wypiciem całego 

roztworu do momentu ochłodzenia. Mętną zawiesinę wypij natychmiast po przygotowaniu.   

Po przyjęciu każdej dawki wypij 2 litry wody w porcjach po 250 ml wody co godzinę. Po przyjęciu 

1 dawki – 2 litry, po przyjęciu drugiej dawki 2 litry, łącznie 4 l.   

Lek przyjmuj zgodnie z zaleceniami we wskazanych poniżej godzinach lub w godzinach 

wyznaczonych przez lekarza.  

Opcja I – badanie w godzinach porannych 7.00 - 12.00 1 saszetka godzina 16.00 (dzień przed 

badaniem), 2 saszetka godzina 22.00 (dzień przed badaniem)  

Opcja II – badanie w godzinach popołudniowych 13.00 - 18.00 1 saszetka godzina 22.00 (dzień 

przed badaniem), 2 saszetka godzina 6.00 (w dniu badania)  

Opcja III – badanie w godzinach wieczornych 19.00 – 23.00 1 saszetka godzina 6.00 (w dniu 

badania), 2 saszetka godzina 12.00 (w dniu badania)  

Praktyczna rada: warto nastawić budzik co godzinę, aby pamiętać o kolejnych porcjach . 

 

2) Badanie kolonoskopowe – w zależności od wskazań medycznych: diagnostyczne lub 

z wykonaniem biopsji lub z wykonaniem polipektomii. 

 

W sytuacji wykonania kolonoskopii z biopsją i polipektomią zostanie wykonane badanie 

histopatologiczne pobranego materiału. 

3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników 

 
1) Do udziału w Programie zakwalifikowane zostaną osoby spełniające następujące kryteria: 

a) wiek od 66 - 70 lat ( pod uwagę brany jest rok urodzenia )6 niezależnie od wywiadu 

rodzinnego, 

b) zamieszkałe na terenie miasta Mielca7, 

c) nie mające wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich dwóch lat8, 

d) nie posiadające przeciwwskazań lekarskich do przeprowadzenia badania 

kolonoskopowego w znieczuleniu ogólnym, 

e)  wyrażające pisemnie świadomą zgodę na badanie, 

f) potwierdzające pisemnie otrzymanie informacji od lekarza o zabiegu i jego 

powikłaniach oraz wyrażenie zgody. 

                                                 
6  Weryfikacja na podstawie dowodu  tożsamości 
7  Weryfikacja na podstawie podpisanego oświadczenia  
8  Weryfikacja na podstawie podpisanego oświadczenia 
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2) Każdy uczestnik, aby miał możliwość skorzystania z bezpłatnego badania w ramach 

Programu musi spełniać wszystkie kryteria jednocześnie. 

4. Zasady udzielania świadczeń w ramach Programu 

1) Świadczenie w postaci wykonania badań będzie realizowane: 

a) Przez podmiot medyczny  wybrany do realizacji Programu; 

b) Co najmniej 2 razy w tygodniu; 

c) Dla osób zakwalifikowanych nieodpłatnie. 

5. Sposób powiązania działań Programu ze świadczeniami zdrowotnymi 

finansowanymi ze środków publicznych 

1) Badania kolonoskopowe finansowane ze środków publicznych Ministerstwa Zdrowia 

dostępne są tylko dla osób w: 

a) Przedziale wiekowym od 50 – 65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu 

pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku 

miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez 

znanej przyczyny; 

b) Wieku 40 - 65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały 

w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, 

dzieci) z rozpoznanym rakiem jelita grubego. 

2) Badania dla osób niespełniających ww. kryteriów nie są finansowane ze środków 

Ministerstwa Zdrowia, natomiast Gmina Miejska Mielec będzie uzupełniać świadczenia 

niedostępne obecnie dla danej populacji.  

6. Spójność merytoryczna i organizacyjna 

1) Badania kolonoskopowe finansowane ze środków budżetu miasta Mielca dotyczą  

osób w: 

a) wieku 66 - 70 lat niezależnie od wywiadu, 

b) ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej kolonoskopii.  

2) Pacjenci, u których zostaną wykryte nieprawidłowości w badaniu kolonoskopowym i/lub 

histopatologicznym wykonanym w ramach niniejszego Programu oraz osoby z polipami 

większymi od 10 mm, z polipami w liczbie powyżej 3 oraz z naciekiem nowotworowym, 

zostaną skierowane do odpowiedniej placówki medycznej realizującej świadczenia 

w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
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7. Sposób zakończenia udziału w Programie i możliwości kontynuacji otrzymywania 

świadczeń zdrowotnych, jeżeli istnieją wskazania 

Zakończenie udziału w Programie jest możliwe na każdym jego etapie na życzenie 

uczestnika. W przypadku potwierdzenia rozpoznania polipów o średnicy większej niż 10 mm 

lub nowotworu jelita grubego adresaci Programu badań przesiewowych stają się pacjentami 

leczonymi w ramach systemu finansowanego przez NFZ.  

8. Bezpieczeństwo planowanych interwencji  

1) Program badań będzie realizowany przez podmiot leczniczy (podmioty lecznicze 

w przypadku partnerstwa), który będzie wyłoniony w drodze konkursu ofert.  

2) Kolonoskopia jest badaniem bezpiecznym, jednak istnieje kilka ogólnych przeciwwskazań 

do jej wykonania. Do najistotniejszych należą: 

a) duży tętniak aorty, 

b) niedawno przebyty zawał serca, 

c) zator płucny, 

d) ciężkie zapalenie jelita, 

e) podejrzenie perforacji jelita, 

f) niedrożność mechaniczna jelita, 

g) ciąża (II i III trymestr). 

3) Przed badaniem pacjent wypełnia wywiad medyczny oraz uzyskuje od lekarz 

endoskopowego i anestezjologa kwalifikację do badania kolonoskopowego. Także lekarz 

przeprowadzający kolonoskopię będzie – w razie potrzeby i wątpliwości zadawał pytania 

dotyczące przebytych chorób i przyjmowanych leków, tak aby badanie było dla pacjenta 

bezpieczne. W trakcie badania do jelita podawane jest powietrze, dlatego też po badaniu 

można odczuwać wzdęcie, dyskomfort, uczucie rozpierania, nadmierne oddawanie 

gazów – to nie jest powikłanie, a jedynie skutek obecności powietrza w jelicie. 

4) Kolonoskopia jest badaniem bezpiecznym, choć jego powodzenie oraz pełne 

bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. Powikłania 

występują niezmiernie rzadko. Najpoważniejsze z nich, czyli perforacja (przedziurawienie 

ściany jelita) lub krwawienie mogą wymagać natychmiastowego lub pilnego leczenia 

operacyjnego. W polskim Programie badań przesiewowych perforacja wystąpiła jedynie 

w 5 przypadkach na 50 000 badań (0,01%). 

9. Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji Programu 

1) Wymagania stawiane realizatorowi Programu niezbędne do realizacji Programu: 

a) w zakresie personelu udzielającego świadczeń w ramach Programu: 

 nie mniej niż 2 lekarzy specjalistów: gastroenterologii; chorób wewnętrznych, 

chirurgii ogólnej mających doświadczenie w wykonywaniu badań 
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kolonoskopowych. W przypadku lekarzy specjalistów: chorób wewnętrznych 

i chirurgii ogólnej konieczne jest posiadanie certyfikatu umiejętności 

wykonywania kolonoskopii wydawanego przez PTG (Polskie Towarzystwo 

Gastrologiczne) lub PTCh (Polskie Towarzystwo Chirurgów), 

 potwierdzona współpraca z lekarzem anestezjologiem 2 stopnia specjalizacji 

mającym min. 200 znieczuleń rocznie do badań endoskopowych, 

 nie mniej niż 1 lekarz histopatolog do wykonywania badań histopatologicznych 

lub zabezpieczenie laboratorium, które realizuje takie badania, 

 nie mniej niż 3 osoby personelu asystującego przy zabiegach – 2 pielęgniarki 

endoskopowe, 

 nie mniej niż 1 osoba do rejestracji, obsługi bazy danych pacjentów objętych 

świadczeniami w ramach Programu, rozliczania i sprawozdawczości. 

b) w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną: 

 co najmniej 2 videokolonoskopy, 

 sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica), 

 myjnia automatyczna do dezynfekcji endoskopów, 

 myjka ultradźwiękowa do narzędzi endoskopowych, 

 system komputerowy z drukarką do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania 

danych, 

c) w zakresie dostępności do świadczeń w ramach Programu: 

 dostępność do indywidualnych badań lekarskich co najmniej przez 2 dni w ciągu 

tygodnia. 

10. Dowody skuteczności planowanych działań 

Korzyści z wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego wynikają  

z możliwości rozpoznawania zmian przedrakowych (polipów gruczołkowatych) oraz dobrych 

rokowań chorych z rozpoznaniem ustalonym we wczesnych stopniach zaawansowania. 

Wyniki działań prewencyjnych są bardzo dobre. Wykazano, że wykonywanie pełnej 

kolonoskopii (badanie endoskopowe całego jelita) z usuwaniem polipów prowadzi do 

zmniejszenia zapadalności na raka jelita grubego o 76-90%. 

11. Opinie ekspertów klinicznych:  

Jak w publikacjach naukowych  

12. Zalecenia, wytyczne, standardy: 

a) Przeprowadzanie kolonoskopii zalecają instytucje polskie i międzynarodowe, m.in.:  

 Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii;. 

 Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. 
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13. Dowody skuteczności (efektywności klinicznej) oraz efektywności kosztowej: 

Skuteczność przeprowadzania badań kolonoskopowych została potwierdzona w wielu 

pracach naukowych. Badania wykazują, że jakikolwiek skrining w kierunku raka jelita 

grubego redukuje o 60 - 90% ryzyko zgonu z powodu tej choroby. Na podstawie 

odnalezionych raportów HTA można wnioskować, że większość krajów zaleca 

zastosowanie badania kału co rok lub 2 lata jako badania pierwszej linii (najczęściej jest 

to badanie FOBT, czasami badanie FIT – raport kanadyjski). Natomiast raporty 

amerykańskie zalecają kolonoskopię jako metodę pierwszej linii w badaniu 

przesiewowym w kierunku raka jelita grubego. Czułość oraz swoistość kolonoskopii jest 

trudna do oszacowania, gdyż zazwyczaj występuje ona jako złoty standard co oznacza, że 

nie ma zewnętrznego testu, z którym można by ją porównać. Przegląd literatury 

dotyczącej komplikacji po kolonoskopii donosi o ryzyku perforacji na poziomie 0,216% 

dla kolonoskopii z polipektomią oraz 0,107% bez polipektomii. Prawdopodobieństwo 

zgonu u osób z perforacją jelita wynosiło 5,195%. Ryzyko badania kału na krew utajoną 

(FOBT) to niska czułość, która prowadzi do dużej ilości fałszywie negatywnych rezultatów. 

Jednak większość przypadków zidentyfikowanych przez test FOBT to fałszywie dodatnie, 

co prowadzi do dalszych badań, w większości kolonoskopii. 

14. Informacje nt. podobnych Programów zdrowotnych wykonywanych w gminie 

zgłaszającej Program lub w innych jednostkach samorządu terytorialnego 

 

Gmina Miejska Mielec jest organizatorem "Programu profilaktycznych szczepień 

przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta Mielca na lata 2016 - 

2017", natomiast dotychczas nie realizowała Programu w zakresie profilaktycznych badań 

kolonoskopowych. 

W Polsce Programy profilaktyczne wykrywania nowotworów jelita grubego realizują 

między innymi takie jednostki samorządu terytorialnego jak: Warszawa, Łódź, Rzeszów, 

Tarnobrzeg, Radom, Toruń, Płock, Kędzierzyn Koźlę. 

V. KOSZTY REALIZACJI 

1. Koszty jednostkowe 

1) Koszty przygotowania i wykonania badania kolonoskopii 

Na koszt przeprowadzenia 1 badania przewidzianego w Programie składa się: kwalifikacja 

lekarza endoskopowego do wykonania kolonoskopii, przygotowanie jelita grubego do 

badania (udzielenie instruktażu oraz przekazanie środków farmakologicznych), 

kwalifikacja anestezjologa do znieczulenia ogólnego, przeprowadzenie edukacji 

zdrowotnej w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki nowotworów jelita grubego, 
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znieczulenie ogólne, przeprowadzenie badania kolonoskopowego – w zależności od 

wskazań medycznych: diagnostyczne bądź z wykonaniem biopsji lub polipektomii; 

w sytuacji wykonania kolonoskopii z biopsją lub polipektomią materiał pobrany zostanie 

przekazany do badania histopatologicznego, wydanie pacjentowi wyniku badania 

histopatologicznego. 

Przewidziany koszt ww. czynności wynosi nie więcej niż 550,00 zł.  

 

2) Koszty wysyłanych zaproszeń i promocji Programu 

Szacunkowy koszt promocji Programu związany między innymi z wydrukiem i dystrybucją 

zaproszeń, plakatów, ulotek oraz przekazaniem informacji do prasy, na stronę www 

i lokalnych mediów wynosi w roku 2018 – 11 000 zł a w roku 2019 - 12 000 zł. 

 

2. Planowane koszty całkowite  

KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU W LATACH 

L.p. 2018 2019 

KOSZTY PRZEPROWADZANIA BADANIA W LATACH 

1. 99 000,00 zł9 110 000,00 zł10 

KOSZTY PROMOCJI BADANIA W LATACH  

2. 11 000,00 zł11 12 000,00 zł12 

KOSZTY CAŁKOWITE W LATACH 

3. 110 000,00 zł 122 000,00 zł 

KOSZTY CAŁKOWITE PROGRAMU 

4. 232 000,00 zł 

 

Tabela 4. Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2018-2019 

 

                                                 
9  Wskazana kwota wynika z przeliczenia liczby osób zaplanowanych do badania w roku 2018 (180 osoby) 
oraz kosztu wykonania jednego badania (550 zł),  180x 550 zł = 99 000 zł 
10  Wskazana kwota wynika z przeliczenia liczby osób zaplanowanych do badania w roku 2019 (200 osób) oraz 
kosztu wykonania jednego badania (550 zł),  200 x 550 zł = 110 000 zł 
11  Wskazana kwota obejmuje wydruk i dystrybucję zaproszeń (około 2 112 szt.), plakatów, ulotek, artykułów 
do prasy, strony www  i mediów lokalnych 
12  Wskazana kwota obejmuje wydruk i dystrybucję zaproszeń (około 2 571 szt.), plakatów, ulotek, artykułów 
do prasy, strony www i mediów lokalnych 
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Powyższa tabela zawierająca obliczenia całkowitego kosztu realizacji niniejszego 

Programu wskazuje, że winna zostać zabezpieczona na jego realizację w roku 2018 kwota – 

110 000 zł, natomiast w roku 2019 kwota - 122 000 zł. 

3. Źródła finansowania, partnerstwo 

 Środki finansowe na realizację przedmiotowego Programu zostaną zabezpieczone 

w budżecie miasta Mielca. Do realizacji Programu dopuszcza się występowanie podmiotów 

w partnerstwie.  

4. Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest 

optymalne 

a)  Program został opracowany po rozpoznaniu lokalnych potrzeb i zasobów oraz oparty 

na założeniach Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka 

jelita grubego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych.  

W Mielcu nie ma ośrodka, który realizowałby ww. Program. Gmina Miejska w Mielcu 

planuje kontynuację Programu w następnych latach w przypadku uzyskania 80 % 

frekwencji populacji osób przebadanych  w okresie realizacji Programu. 

VI. MONITOROWANIE I EWALUACJA 

1. Ocena zgłaszalności do Programu 

 
 Ocena zgłaszalności uczestników do Programu będzie na bieżąco monitorowana 

przez koordynatora zatrudnionego w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 

Miejskiego w Mielcu. Natomiast realizator Programu zobowiązany będzie do składania 

miesięcznego sprawozdania według załączonego wzoru ustalonego przez Organizatora.  

Oceną zgłaszalności do badań  będą zajmować się Podmioty medyczne wyłonione w drodze 

konkursu (osoby w rejestracji,  lekarze) w odniesieniu do daty urodzenia, miejsca 

zamieszkania,  stanu zdrowia. 

2. Ocena jakości świadczeń w Programie 

 Każdy z uczestników Programu będzie poproszony o wyrażenie swojej opinii na temat 

jakości Programu (prowadzenia, promocji) w formie anonimowej ankiety ewaluacyjnej, 

wypełnianej po przeprowadzeniu badania. 
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3. Ocena efektywności Programu 

 Zakończenie Programu dla realizatora w danym roku kalendarzowym jest związane 

z oceną efektywności Programu poprzez wyliczenie poniższych wskaźników: 

1) Liczby osób zgłaszających się na badanie (osoby z wykonaną kolonoskopią + osoby 

z grupy podwyższonego ryzyka + osoby, u których w ciągu ostatnich 2 lat wykonano 

kolonoskopię + osoby nie wyrażające zgody) w  stosunku do wszystkich osób 

zaproszonych do Programu; 

2) Liczby osób zgłaszających się na badanie (osoby z wykonaną kolonoskopią + osoby 

z grupy podwyższonego ryzyka + osoby, u których w ciągu ostatnich 2 lat wykonano 

kolonoskopię + osoby nie wyrażające zgody ) w  stosunku do osób z wykonaną 

kolonoskopią; 

3) Liczba osób z wykonaną kolonoskopią w stosunku do osób z wykonaną biopcją; 

4) Liczba osób z wykonaną kolonoskopią w stosunku do osób z potwierdzonym 

histopatologicznie rakiem jelita grubego; 

5) Liczba osób z wykonaną kolonoskopią w stosunku do osób skierowanych do dalszej 

diagnostyki i / lub leczenia; 

6) Średnia liczba wieku osób u których wykonano kolonoskopię. 
7) Liczba osób biorących udział w spotkaniach edukacyjnych. 
8) Liczba podjętych działań promocyjno-informacyjnych. 

4. Ocena trwałości efektów Programu 

 Program powinien być realizowany co roku i poszerzany o większy odsetek osób. 

Zdiagnozowany pacjent w razie potrzeby będzie miał możliwość skorzystania z poszerzonej 

diagnostyki finansowanej z NFZ.  

 Kontynuowanie Programu w następnych latach w przypadku uzyskania 80 % 

frekwencji populacji osób przebadanych  w okresie realizacji Programu. 
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OPRACOWANO NA PODSTAWIE: 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875). 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z póź. zm.). 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U z 2016 r., poz. 1492 ). 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów 

zdrowotnych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 137, poz 1126). 

 Uchwały Nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania 

Chorób Nowotworowych" (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165). 

 Krusia S., Anatomia patologiczna,  Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa; 1999. 

 Pączka L. Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa; 2004-2006. 

 Guzek W.J. Patofizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa; 

2002,2005, 2008. 

 Traczyk W., Trzebski A.  Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej  podręcznik 

dla studentów medycyny PZWL Warszawa; 1980. 

 http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/ 

 Kordek R., Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, VIA MEDICA Gdańsk; 2007. 
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności prawnej ja niżej podpisany/a legitymujący/a się dowodem 

 

osobistym o numerze pesel.............................................................niniejszym oświadczam, że: 

 

- mam lat ..................................................................................................................................... 

 

- zamieszkuje pod podanym adresem ......................................................................................... 

( wpisać adres zamieszkania) 

 

- w ciągu ostatnich dwóch lat miałem/am* / nie miałem/am* wykonanej kolonoskopii 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis uczestnika Programu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 2 

 

ULOTKA INFORMACYJNA 

 

Badanie kolonoskopowe wymaga Państwa zgody. 

Aby ułatwić tę decyzję informujemy w tej ulotce oraz w ewentualnej rozmowie 

wyjaśniającej o rodzaju, znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego badania. 

Istnieją dwa sposoby badania: 1/ endoskopowa ocena jelita grubego za pomocą 

kolonoskopu, 2/ ocena radiologiczna za pomocą środka kontrastującego wprowadzonego 

doodbytniczo. Zastosowanie techniki endoskopowej najczęściej nie wywołuje 

dolegliwości bólowych lub są one niewielkie, a sama ocena jelita jest znacznie 

dokładniejsza niż przy badaniu RTG. W znacznym też stopniu eliminuje możliwość 

pominięcia zmian chorobowych. W większości przypadków nie wymaga znieczulenia 

ogólnego. Niekiedy kolonoskopię przeprowadza się w sedacji (uspokojenie bez utraty 

świadomości). Duże znaczenie ma ponadto możliwość kojarzenia badania 

diagnostycznego (kolonoskopia) z ewentualnym równoczesnym zabiegiem 

terapeutycznym (np. odcięcie polipów) w razie wykrycia tego typu zmian, co nie jest 

możliwe w badaniu RTG.   

 

Przygotowanie i przeprowadzenie badania: 

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu 

z resztek pokarmowych jelita. Przygotowanie rozpoczyna się w przeddzień zabiegu, chory 

pije tylko płyny i środki oczyszczające (CitraFleet). Preparat CitraFleet przyjmuje się 

doustnie w dwóch dawkach po 150 ml każda. Wsyp zawartość 1 saszetki do filiżanki 

zimnej wody (około 150 ml). Mieszaj przez 2 – 3 minuty. Jeżeli zawartość rozgrzeje się 

podczas mieszania, odczekaj przed wypiciem całego roztworu do momentu ochłodzenia. 

Mętną zawiesinę wypij natychmiast po przygotowaniu.   

Po przyjęciu każdej dawki wypij 2 litry wody w porcjach po 250 ml wody co godzinę. Po 

przyjęciu 1 dawki – 2 litry, po przyjęciu drugiej dawki 2 litry, łącznie 4 l.   

Lek przyjmuj zgodnie z zaleceniami we wskazanych poniżej godzinach lub w godzinach 

wyznaczonych przez lekarza.  

Opcja I – badanie w godzinach porannych 7.00 - 12.00 1 saszetka godzina 16.00 (dzień 

przed badaniem), 2 saszetka godzina 22.00 (dzień przed badaniem)  

Opcja II – badanie w godzinach popołudniowych 13.00 - 18.00 1 saszetka godzina 22.00 

(dzień przed badaniem), 2 saszetka godzina 6.00 (w dniu badania)  

Opcja III – badanie w godzinach wieczornych 19.00 – 23.00 1 saszetka godzina 6.00 (w 

dniu badania), 2 saszetka godzina 12.00 (w dniu badania)  

Praktyczna rada: warto nastawić budzik co godzinę, aby pamiętać o kolejnych porcjach . 
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Badanie wykonywane jest przy pomocy giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się 

przez odbyt do jelita grubego. Zabieg może być okresami nieco bolesny: ewentualny ból 

trzeba odróżnić od występującego wzdęcia wynikającego z podawania powietrza do 

światła jelita. Wszystkie objawy występujące w trakcie badania należy zgłaszać lekarzowi. 

Instrument służący do kolonoskopii jest dokładnie dezynfekowany przed każdym 

badaniem w specjalnej myjni. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych 

wycinki do oceny histopatologicznej. Służą do tego kleszczyki. Są one przed użyciem 

sterylizowane, co chroni je przed zakażeniem. Napotkane polipy należy usunąć. Zabieg 

jest niebolesny. Na szypułę lub podstawę polipa zakłada się pętlę i przepuszcza prąd 

elektryczny. Czasem polipa usuwa się w kilku fragmentach. Po usunięciu polipa przesyła 

się do oceny mikroskopowej.  

 

Możliwe powikłania: 

Powodzenie badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez 

żadnego lekarza. Powikłania zdarzają się jednak niezmiernie rzadko (0,35%). Należą do 

nich: przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (0,14-0,18%) i krwawienie 

(0,008%), które może być opanowane metodą endoskopową poprzez założenie pętli lub 

klipsa za pomocą specjalnego oprzyrządowania; w innych przypadkach wymagana jest 

natychmiastowa operacja. W przypadku usuwania polipa ryzyko powikłania jest mniejsze 

niż 1%. Śmiertelność jest niezwykle rzadka. 

 

Postępowanie po badaniu: 

Wystąpienie jakichkolwiek niejasnych dla Pani/Pana objawów należy niezwłocznie zgłosić 

pielęgniarce lub lekarzowi. Proszę pytać, jeśli Państwo nie wszystko zrozumieliście, albo 

jeśli chcecie wiedzieć jeszcze więcej o tym badaniu, wymienionych tu powikłaniach bądź 

innych nurtujących problemach związanych z proponowanym zabiegiem. 

 

 

 

 

 

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

(podpis pacjenta) 
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Załącznik nr 3 

 

WYWIAD MEDYCZNY 

 

Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo powikłań i oraz zmniejszyć ryzyko 

związane z podawaniem środków znieczulających bądź anestezjologicznych, prosimy 

o odpowiedź (* właściwe zakreślić ) na następujące pytania: 

  

1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień, zwłaszcza po drobnych 

skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź do powstania sińców po niewielkich urazach 

mechanicznych?  

 TAK* NIE*  

 

2. Czy podobne objawy występowały wśród członków Państwa rodziny?   

 TAK* NIE* 

 

3. Czy występowały u Pani/Pana objawy uczulenia na jakiekolwiek środki spożywcze bądź 

lecznicze?   

 TAK* NIE* 

 

4. Czy przyjmuje Pani/Pan leki wpływające na krzepliwość krwi (Aspiryna, Acard, 

Acenokumarol, Bestpiryn, , Plavix, Polocard, Syncumar, Sintrom, Ticlopidyna, Warfin, 

Xarelto)? 

 Tak* Nie* 

 

5. Jeśli były przyjmowane leki wpływające na krzepliwość krwi, kiedy zostały odstawione?  

…............................................................................................................................................ 

 

6. Czy byli Państwo dotychczas operowani? Jeśli tak, to proszę wymienić operacje, 

szczególnie te wykonane w obrębie brzucha: 

 

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

 

7. Czy występuje alergia lub zdarzały się uczulenia na leki (antybiotyki, leki przeciwbólowe, 

inne)? 

TAK* NIE* jeśli tak, to które: 

….......................................................................................................................................... 

 

8. Czy występują choroby serca, układu krążenia lub układu oddechowego?  
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TAK* NIE* jeśli tak, to jakie? 

…............................................................................................................................................. 

 

9. Czy wszczepiono (prosimy zaznaczyć): sztuczne zastawki serca, stymulatory/defibrylatory 

serca, protezy naczyniowe.  

TAK* NIE* jeśli tak, to jakie? 

…............................................................................................................................................. 

 

10. Czy występują jakiekolwiek inne okoliczności mogące być utrudnieniem w wykonaniu 

planowanego badania? 

TAK* NIE* jeśli tak, to jakie? 

…............................................................................................................................................ 

 

11. Czy są Państwo leczeni z powodu innych chorób przewlekłych, np. jaskra, cukrzyca, 

padaczka, choroby psychiczne?  

TAK* NIE* jeśli tak, to jakie? 

 

…............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

…................................................................. 

(podpis pacjenta) 
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Załącznik nr 4  

 
 

 
 
 
 
 

INFORMACJA I FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY 
NA PRZEPROWADZENIE 

KOLONOSKOPII 
 
 

Pacjent:  Płeć:  

ID:  PESEL:  Data urodzenia:  

 
 
KARTA PACJENTA ZNIECZULANEGO 
___________________________________________________________________________ 
 
ŚWIADOMA ZGODA NA ZNIECZULENIE DO BADANIA ENDOSKOPOWEGO 

KOLONOSKOPIA     
 
Nazwisko i imię   ……………………………………………………………     wiek ……..……............................. 
 
Adres zamieszkania...................................................................................................................... 
Wywiad: 

• Choroby: ...………………………………………………………………………………………………............ 

 

• Leki przyjmowane: ………………………………………………………………………………………………... 

 

• Tolerancja wysiłku:   ………………………………………………………………………………………………..... 

 

• Operacje:   ...…………………………………………………………………………………………………………....... 

 

• Uczulenia:  ........……………………………………………………………………………………………………….... 

 

• Ostatni posiłek: ………………………………………………………………………………………………... 

 
Badanie fizykalne: 

• Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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• ASA: …………............................................................................................................... 

Anestezjolog przeprowadził ze mną rozmowę wyjaśniającą problem znieczulenia 
ogólnego dożylnego do badania endoskopowego. Podczas tej rozmowy mogłem(am) pytać 
o wszystkie problemy dotyczące znieczulenia i związanego z nim ryzyka. 

Wyrażam świadomą zgodę na znieczulenie dożylne jak również towarzyszące temu 
postępowanie (infuzje, transfuzje, leczenie krążeniowe i oddechowe) w czasie i po zabiegu 
oraz na uzasadnione medycznie zmiany lub rozszerzenie postępowania anestezjologicznego 
(w tym zmianę rodzaju znieczulenia). 

 
 

………………………………….........                     ………………………............... 
  ( podpis anestezjologa )                            ( podpis pacjenta ) 
 
Mielec, dnia  ………………………………........................ 
___________________________________________________________________________ 
 
KONSULTACJA PO ZNIECZULENIU 
 
Przebieg znieczulenia bez powikłań. 
Pacjent przytomny, w kontakcie słownym logicznym, wydolny oddechowo i  krążeniowo. 
 
 
Data i godz. …………………………………………………..   
 
    
 

………………………………................ 
(podpis anestezjologa) 
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Załącznik nr 5 

INFORMACJA LEKARZA O ZABIEGU/LECZENIU 
 
 Kolonoskopia jest badaniem, które polega na wprowadzeniu specjalnego wziernika 
(kolonoskopu) przez odbyt do odbytnicy, a następnie do dalszych części jelita grubego, aż do 
kątnicy i dalej do dystalnego odcinka jelita cienkiego . Celem zabiegu jest optyczna ocena 
śluzówki tej części przewodu pokarmowego oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, pobranie 
wycinków do badania histopatologicznego ze znalezionych tam zmian. W wypadku 
stwierdzenia krwawienia z tej części przewodu pokarmowego istnieje możliwość 
endoskopowego opanowania krwawienia; natomiast w przypadku stwierdzenia polipów 
jelita można dokonać ich elektroresekcji czyli usunięcia podczas badania bez konieczności 
przeprowadzania zabiegu operacyjnego.  

  
W trakcie kolonoskopii możliwe są następujące powikłania:  
- perforacja jelita  
- zapalenie otrzewnej  
- krwotok z przewodu pokarmowego lub krwotok do jamy otrzewnej  
- omdlenie w trakcie zabiegu w mechanizmie odruchowym  
- chociaż wszystkie zabiegi wykonywane są sprzętem jednorazowego użytku lub sprzętem 
poddawanym każdorazowo sterylizacji, nie można całkowicie wykluczyć możliwości 
zarażenia wirusami zapalenia wątroby (m.in. HBV i HCV) czy innymi wirusami  
- część z w/w. powikłań może wymagać operacyjnego otwarcia jamy brzusznej, przetoczenia 
krwi i osocza oraz intensywnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej  
- niekiedy wystąpić mogą powikłania, których nie sposób przewidzieć np. reakcja 
uczuleniowa na lek znieczulający lub środki dezynfekcyjne (od wysypki skórnej, swędzenia, 
po wstrząs anafilaktyczny)  
- ponieważ część z tych powikłań jest poważna to mogą się one, wyjątkowo rzadko, 
zakończyć zgonem.  
  
Poinformowany/-a o możliwości wystąpienia powyższych powikłań, wyrażam zgodę na 
kolonoskopię oraz na ewentualne pobranie wycinka/ów z odbytnicy i pozostałych odcinków 
jelita grubego oraz z krętnicy  do badania histopatologicznego, jeśli w trakcie zabiegu lekarz 
uzna to za konieczne.   
  
Ponadto wyrażam zgodę na zabieg tamowania krwawienia przy użyciu endoskopu w 
przypadku, gdy w trakcie zabiegu stwierdzone zostanie takie krwawienie oraz na 
endoskopowe usunięcie (elektroresekcję) polipów jeśli lekarz wykonujący badanie 
zakwalifikuje zmianę do usunięcia.   
 
 
 

..................................................................... 
                                                                                               (podpis pacjenta) 

 

Id: 5D6A8092-7981-4694-9B82-47AF622F9F39. Projekt Strona 30



„Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-
2019” 

31 

Załącznik nr 6 
 

OŚWIADCZENIE PACJENTA 
 

1. Podczas wywiadu lekarskiego i przeprowadzonych badań ujawniłem/am wszystkie 
znane mi schorzenia i dolegliwości oraz nie zataiłem/am istotnych informacji 
dotyczących stanu mojego zdrowia oraz przebytych chorób i innych zdarzeń ( np. 
wypadków) mogących mieć wpływ na mój organizm i stan mojego zdrowia. 
 

Zapoznałem/am się szczegółowo z informacją przedstawioną w informacja lekarza o 
zabiegu/leczeniu i zrozumiałem/am jej treść.  

 
2. Zostałam/em szczegółowo poinformowana/y o ryzyku i zagrożeniach związanych z 

przeprowadzeniem zabiegu a także ewentualnych, dających się przewidzieć 
konsekwencjach zarówno przebiegu jak i wyniku zabiegu/leczenia. Jestem świadomy 
rodzaju i zakresu ryzyka związanego z zabiegiem/leczeniem i akceptuję to ryzyko. 

3. Miałam/em możliwość zadawania pytań lekarzowi i przedstawienia mu swoich 
wątpliwości, a na zadane pytania i przedstawione wątpliwości uzyskałam/em 
zrozumiałe i wyczerpujące odpowiedzi oraz wyjaśnienia. 

4. Poinformowano mnie o konieczności odpowiedniego postępowania po 
przeprowadzeniu zabiegu i zobowiązuję się dokładnie przestrzegać zaleceń 
pozabiegowych i wizyt kontrolnych. 

 
 
 

 
  

 
  

Data          Pieczątka i podpis lekarza                           Czytelny podpis pacjenta  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 7 
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 INFORMACJA REALIZATORA PROGRAMU 
 

za miesiąc .................................. 2018 / 2019* 
 

   

L.p. Nazwy mierników 

Liczba osób z podziałem na 
płeć 

kobieta mężczyzna ogółem  

1. 
Liczba przeprowadzonych indywidualnych 
rozmów edukacyjnych 
 

   

2. 
Liczba uzyskanych zgód na badanie 
 

   

3. 
Liczba osób u których wykonano kolonoskopię 
 

   

4. 
Liczba wykonanych polipektomii 
 

   

5. 

Liczba wykonanych biopsji w trakcie badania 

kolonoskopowego 

 

   

6. 

Liczba wykrytych i potwierdzonych 

histopatologicznie nowotworów jelita grubego 

 

   

7. 
Liczba osób skierowanych do dalszej diagnostyki 
i / lub leczenia 
 

   

8.  

Liczba osób biorących udział w spotkaniach 

informacyjno-edukacyjnych dla Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku oraz dla klubów seniora 

 

   

 
 
                                                                                          ................................................................. 
 
                                                                                            ( pieczęć i podpis Realizatora Programu) 
 
* właściwe podkreślić
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Załącznik nr 8 

Ankieta satysfakcji pacjenta 
 
Mając na celu zapewnienie najwyższej jakości usług pragniemy poznać Państwa opinię na temat 

Programu polityki zdrowotnej „PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH 

DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA MIELCA NA LATA 2018-2019” 

 

1. PRZYCHODNIA/PORADNIA Z KTÓREJ PAN(I) KORZYSTAŁ(A)  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….... 

2. OCENA REJESTRACJI  

JAK PAN(I) OCENIA? 
Bardzo 

dobrze 
Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo źle 

szybkość załatwienia formalności podczas 

rejestracji?      

jakość otrzymanych informacji?      

uprzejmość osób rejestrujących?      

dostępność rejestracji telefonicznej?      

Proszę podać uwagi 

 
 

3. OPIEKA LEKARSKA  

JAK PAN(I) OCENIA? 
Bardzo 

dobrze 
Dobrze Przeciętnie Źle 

Bardzo 

źle 

uprzejmość i życzliwość lekarza?      

zainteresowanie pacjentami?      

informacje o przebiegu choroby i sposobie 

leczenia, profilaktyce?      

poszanowanie prywatności podczas 

wizyty/badań lekarskich?      
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Proszę podać uwagi 

 
 

4. OPIEKA PIELĘGNIARSKA  

JAK PAN(I) OCENIA? 
Bardzo 

dobrze 
Dobrze Przeciętnie Źle 

Bardzo 

źle 

uprzejmość i życzliwość pielęgniarek?      

staranność wykonywania zabiegów przez 

pielęgniarki?      

informacje uzyskane od pielęgniarek?      

poszanowanie prywatności podczas zabiegów 

pielęgniarskich?      

Proszę podać uwagi 

 
 

 

5. WARUNKI PANUJĄCE W PRZYCHODNI / PORADNI  

JAK PAN(I) OCENIA? 
Bardzo 

dobrze 
Dobrze Przeciętnie Źle Bardzo źle 

wyposażenie w poczekalni (krzesła, wieszaki, 

itp.)?      

oznakowanie gabinetów?      

czystość w poczekalni?      

dostęp do toalet?      

czystość w toaletach?      

Proszę podać uwagi 

 
 

 

6. Czy zetknęła się Pani/zetknął się Pan z nieuprzejmym traktowaniem przez personel 

Przychodni/Poradni 

Nie Tak  
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Proszę opisać sytuację: 

 

 

 

7. Czy w razie konieczności poleciłaby Pani/poleciłby Pan Przychodnię/Poradnię swoim bliskim 

Tak Nie Nie mam zdania  

 

WŁASNE OPINIE 

Jeżeli w trakcie pobytu zetknęła się Pani / zetknął się Pan z zagadnieniami, sytuacjami 

pozytywnymi lub negatywnymi nie ujętymi w ankiecie 

bardzo prosimy o pisemną informację w tym 

miejscu:

  

 

METRYCZKA DLA PACJENTA 

Płeć Wykształcenie 

Kobieta 

Mężczyzna 

podstawowe 

zawodowe 

średnie 

wyższe 

 
 
 
 
 
Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienia ankiety 
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