
ZAPOBIEGANIE NOWOTWOROWI JELITA GRUBEGO | FORMULARZ OCENY RYZYKA I PRZESIEWOWY

INSTRUKCJE DLA PACJENTA: 1. Należy wypełnić poniższy formularz. 2. Należy porozmawiać z lekarzem na temat swojego ryzyka i 
możliwości wykonania badań przesiewowych. 

DANE PACJENTA

Ile ma Pan/Pani lat? ___________

Czy miał(a) Pan/Pani badanie przesiewowe pod kątem nowotworu jelita grubego?  Nie  Nie wiem  Tak

Jeśli tak:

Jakie to było badanie przesiewowe?  Kolonoskopia  Badanie stolca (kału)         Inne _________________________

Kiedy odbyło się ostatnie badanie przesiewowe?  Mniej niż rok temu  Od roku do dziewięciu lat temu  10 lub więcej lat temu

PYTANIA DOTYCZĄCE RYZYKA

Wywiad dotyczący badań przesiewowych:

1.  Czy kiedykolwiek rozpoznano u Pana/Pani nowotwór jelita grubego lub nowotwór 
odbytnicy?

 Nie  Nie wiem  Tak

2. Czy kiedykolwiek stwierdzono polipy jelita grubego lub odbytnicy?  Nie  Nie wiem  Tak

Objawy:

Czy miał(-a) Pan/Pani kiedykolwiek dowolne z poniższych objawów:

3. Krwawienie z odbytu lub krew w stolcu  Nie  Nie wiem  Tak

4.  Zmiany w ruchu jelit, takie jak stałe zaparcia, częste biegunki lub zmiana rodzaju stolca  Nie  Nie wiem  Tak

5. Niewyjaśniona utrata masy ciała  Nie  Nie wiem  Tak

6. Uporczywy ból brzucha lub odbytu  Nie  Nie wiem  Tak

Wywiad personalny i rodzinny:

Czy rozpoznano u Pana/Pani kiedykolwiek nieswoiste zapalenie jelit?

7. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego  Nie  Nie wiem  Tak

8. Choroba Crohna  Nie  Nie wiem  Tak

Czy u Pana/Pani lub Pana/Pani biologicznego rodzica, rodzeństwa lub dziecka kiedykolwiek rozpoznano:

9. Rodzinną polipowatość gruczolakowatą (FAP)  Nie  Nie wiem  Tak

10.  Dziedzicznego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością (HNPCC) lub 
zespół Lyncha

 Nie  Nie wiem  Tak

11.  Czy u Pana/Pani biologicznego rodzica, rodzeństwa lub dziecka kiedykolwiek rozpoznano 
nowotwór jelita grubego, nowotwór odbytnicy lub polipy w jelicie grubym lub odbytnicy?

 Nie  Nie wiem  Tak

12. Jeśli tak:

 U których krewnych?  Biologiczny rodzic  Biologiczne rodzeństwo  Biologiczne dziecko  Nie wiem

 Wiek w momencie rozpoznania? _______________________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje na temat nowotworu jelita grubego:
Należy odwiedzić stronę nyc.gov/health  i wyszukać hasło „colon cancer” (nowotwór jelita grubego) lub zadzwonić pod numer 311.
Należy zwrócić się do swojego lekarza o broszurę na temat zapobiegania nowotworowi jelita grubego lub miejsc wykonywania 
badań przesiewowych w kierunku nowotworu jelita grubego.

PROVIDER INSTRUCTIONS: Review the form to help you assess the patient’s individual risk and screening 
options. Answering ‘yes’ to any of the questions above indicates that the patient may be at increased risk; 
consult a specialist for screening recommendations. Patients who answer ‘no’ to all of the risk questions 
may be at average risk and may be eligible for any of the recommended screening options. 
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OGRANICZ RYZYKO I ZBADAJ SIĘ POD KĄTEM NOWOTWORU 
JELITA GRUBEGO

Czym jest nowotwór jelita grubego?

Nowotwór jelita grubego (lub okrężnicy) występuje w jelicie grubym (okrężnicy) lub odbytnicy. To druga pod względem 
częstości przyczyna zgonów na skutek choroby nowotworowej wśród nowojorczyków. 

Na ile jest Pan/Pani zagrożony(-a) zachorowaniem na nowotwór jelita grubego? Kiedy należy rozpocząć 
badania przesiewowe?

Określenie ryzyka jest ważnym krokiem w badaniach przesiewowych w kierunku nowotworu jelita grubego. Zachęcamy 
większość dorosłych do pytania lekarza o badania przesiewowe w kierunku nowotworu jelita grubego od wieku 45 lat. Część 
osób może jednak wymagać wcześniejszych lub częstszych badań przesiewowych z powodu pewnych czynników ryzyka, 
takich jak przypadki zachorowań na nowotwór jelita grubego lub polipy przednowotworowe w rodzinie. Jeśli Pana/Pani 
biologiczni rodzice, rodzeństwo lub dzieci mają lub miały nowotwór lub polipy jelita grubego, nowotwór odbytnicy lub inne 
nowotwory, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Można także pomóc chronić swoją rodzinę, informując ją o swoim przypadku 
nowotworu lub polipach. W ten sposób poznają swoje czynniki ryzyka i będą wiedzieć, kiedy wykonać badania przesiewowe. 

Nawet, jeśli nie ma Pan/Pani 45 lat, należy umieć rozpoznać objawy nowotworu jelita grubego i znać swoje indywidualne 
ryzyko na podstawie wywiadu rodzinnego. Nie należy lekceważyć potencjalnych objawów w żadnym wieku. Należy 
poinformować lekarza, jeśli znajduje Pan/Pani krew w stolcu, cierpi na uporczywy ból brzucha lub odbytu, albo 
zauważył(a) niewyjaśnioną utratę masy ciała. Nowotwór jelita grubego nie zawsze daje natychmiastowe objawy. Jeśli 
kwalifikuje się Pan/Pani do badania przesiewowego, należy je wykonać, nawet jeśli czuje się Pan/Pani zdrowy(-a).

Możliwości badań przesiewowych w celu wykrywania lub zapobiegania nowotworowi jelita grubego

Rutynowe badania przesiewowe mogą zapobiec nowotworowi jelita grubego lub pomóc wykryć go wcześnie, kiedy 
leczenie często przynosi najlepsze efekty. Należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości badań przesiewowych.

Zalecane przez Wydział Zdrowia miasta Nowy Jork możliwości badań przesiewowych w kierunku nowotworu jelita grubego to:

� Badanie wizualne w poszukiwaniu objawów nowotworu w jelicie grubym lub odbytnicy

 • Kolonoskopia: mały wziernik z kamerą i światłem jest wprowadzany do odbytu w celu sprawdzenia obecności polipów

� Badania stolca* w poszukiwaniu objawów nowotworu w stolcu (kale)

 •  Immunochemiczne badanie kału (FIT): pacjent dostarcza jedną małą próbkę stolca, która zostaje zbadana na 
obecność krwi

 •  Badanie kału na krew utajoną metodą gwajakolową o wysokiej czułości (HSgFOBT): pacjent dostarcza kilka 
próbek stolca, która zostają zbadane na obecność krwi

 •  Badanie kału w kierunku zmienionego DNA (FIT-DNA): pacjent dostarcza jedną próbkę stolca, która zostaje 
zbadana na obecność krwi i nieprawidłowego DNA

* W przypadku osób mających nieprawidłowe wyniki te badania będą wymagały regularnych kontrolnych kolonoskopii.

Płatność

Większość polis ubezpieczenia, w tym Medicaid i Medicare, obejmuje badania przesiewowe w kierunku nowotworu jelita 
grubego u osób powyżej 50. roku życia. Zakres ubezpieczenia dotyczącego badań przesiewowych różni się u osób w wieku 
od 45. do 49. roku życia, częściowo w zależności od ich ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego. Przed wykonaniem 
badania przesiewowego należy zapytać lekarza i ubezpieczyciela, czy Pana/Pani polisa obejmuje badania przesiewowe.

Jeśli nie ma Pan/Pani ubezpieczenia, być może kwalifikuje się Pan/Pani do taniego lub darmowego ubezpieczenia. Pomoc 
w zapisaniu się do ubezpieczenia można uzyskać dzwoniąc pod numer 311 lub wysyłając wiadomość „CoveredNYC” pod 
numer 877-877. 

Jeśli nie może Pan/Pani uzyskać ubezpieczenia, być może kwalifikuje się Pan/Pani do refundowanych lub bezpłatnych 
badań przesiewowych. Prosimy odwiedzić stronę nyc.gov/health  i wpisać w wyszukiwarkę „colon cancer” (nowotwór 
jelita grubego), aby dowiedzieć się więcej.
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