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PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO (PBP)

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej realizuje zadanie
NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH PN.

„PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
(PBP)”

Celem PBP jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego.

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka
zachorowania na raka jelita grubego. W systemie oportunistycznym do badań kwalifikowane są osoby,
które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, lub
samodzielnie zgłoszą się do ośrodka.

KRYTERIA DLA POPULACJI PODLEGAJĄCEJ BADANIU:

osoby w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
osoby 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.
Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie 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 20–49 lat 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.

KRYTERIA WYŁĄCZENIA:

objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
kolonoskopia w ostatnich 10 latach.

SPOSÓB REKRUTACJI:

Kandydaci do badań są identyfikowani przez lekarzy rodzinnych, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
lub mogą zgłosić się indywidualnie. Kandydaci do badań powinni dostarczyć wypełnioną ankietę do Biura
Programu w Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, przesłać pocztą tradycyjną lub
elektroniczną. Osoby, których Ankiety są prawidłowo wypełnione i nie budzą wątpliwości mają ustalany
termin badania, a następnie wykonywaną kolonoskopię przesiewową.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo:

pod numerem telefonu 500 022 394
pod adresem e-mail clp.pbp@gmail.com
na stronie http://pzzoz.bedzin.pl/

mailto:clp.pbp@gmail.com?subject=Pytanie dotyczące programu PBP
http://pzzoz.bedzin.pl/


Z poważaniem,
Dział Organizacyjno-Prawny
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź
tel. 32/265-16-44 wew. 273
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