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RAK JELITA GRUBEGO NIE BOLI 

ALE ZABIJA!
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TYTUŁ
,,Realizacja programu szkoleniowo-uświadamiającego oraz badań profilaktycznych w zakresie raka jelita grubego wśród 
mieszkańców Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów tzw. białych plam, spełniających kryteria dostępu 
ustalone przez MZ”

CEL
Celem ogólnym niniejszego projektu jest poprawa świadomości i zwiększenie uczestnictwa społeczeństwa małopol- 
skiego w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, a co za tym idzie poprawa wskaźników  
w zakresie liczby wcześnie wykrytych przypadków raka jelita grubego a docelowo zmniejszenie umieralności w tym  
zakresie. W ramach projektu może zostać zrealizowanych 3 200 badań. Pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych  
z badaniem czy znieczuleniem. Projekt realizowany jest od czerwca 2017 do końca maja 2019 roku.

DLA KOGO
Projekt dedykowany jest dla mieszkańców Małopolski.

O PROGRAMIE
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POLSKA:
250 zgonów dziennie z powodu 
nowotworów złośliwych
Czy może być inaczej?

O PROGRAMIE
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RAK JELITA GRUBEGO WYKRYTY WE WCZESNEJ FAZIE

JEST W 100% WYLECZALNY
NIESTETY W POLSCE JEST CZĘSTO 

ZBYT PÓŹNO WYKRYWANY

O PROGRAMIE
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Rak jelita grubego to jeden z bardziej podstępnych nowotworów, bo rozwija się nie dając przez wiele lat żadnych objawów. 
Zanim rak jelita ostro zaatakuje mija wiele lat. Zatem ważne jest, by wykonywać badania kontrolne, które pozwolą wykryć 
nowotwór we wczesnym stadium, co daje duże szanse na jego wyleczenie.

4 NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

     zachorowalność   zgony

Płuco     22 000 os.    21 000 os.

Jelito grube   18 000 os.    11 000 os.

Piersi (K)    17 000 os.    6 000 os.

Prostata (M)   12 000 os.    4 000 os.

CZYM JEST RAK JELITA GRUBEGO - EPIDEMIOLOGIA
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CZYM JEST RAK JELITA GRUBEGO - EPIDEMIOLOGIA

FAKTY

•  Co roku diagnozę rak jelita grubego słyszy ok. 18 tys. Polaków.

•  Tylko 13% naszego społeczeństwa ma świadomość zagrożenia tym schorzeniem.

•  80% nie wie o badaniach przesiewowych lub nie sygnalizuje dolegliwości lekarzowi.

•  77% Polaków uważa tę chorobę za wstydliwą!

•  Pod względem efektów leczenia raka jelita grubego Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. 

Źródło: Agnieszka Gołaszewska, www.poradnikzdrowie.pl
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CZYM JEST RAK JELITA GRUBEGO - EPIDEMIOLOGIA

FAKTY

•  Liczba wykrytych zachorowań w Małopolsce:

    352 kobiet i 427 mężczyzn w roku 2012

    375 kobiet i 419 mężczyzn w roku 2013

•  Od kilku lat największą liczbę zachorowań odnotowuje się w Krakowie. 

•  Największa liczba zachorowań wystąpiła w powiatach: krakowskim, wadowickim, oświęcimskim, olkuskim, 
    nowotarskim i nowosądeckim.

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów, www.onkologia.org.pl
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NASZ NIEPOKÓJ POWINNY WZBUDZIĆ

•  dokuczliwe zaparcia gdy rak się rozwija zmniejsza się wewnętrzny przekrój jelita (tzw. światło jelita), 
     w przypadku zaawansowanego raka może to doprowadzić do niedrożności jelita
•  spadek wagi ciała przy prawidłowo zbilansowanej diecie, uczucie parcia na stolec
•  zmiana rytmu wypróżnień, której nie można wytłumaczyć zmianą diety lub trybu życia
•  biegunki czasem połączone z oddawaniem gazów, które utrzymają się przez wiele tygodni
•  anemia, którą najczęściej odczuwamy w postaci osłabienia sprawności, większej podatności na zmęczenie
    i podwyższonej temperatury
•  dolegliwości bólowe brzucha, najczęściej w podbrzuszu, czasem w innych częściach jamy brzusznej, uczucie 
    dyskomfortu, nudności, czasem wymioty
•  uczucie niepełnego wypróżnienia, stolec pofragmentowany lub o nieregularnym kształcie
•  stolec ołówkowy, wąski, tasiemkowaty
•  krew i śluz w stolcu lub na stolcu, krwawienia z odbytu (nie należy bagatelizować nawet najmniejszych objawów 
    - nawet gdy mamy guzki krwawnicze czyli hemoroidy - szczególnie gdy krwawienia pojawiają się mimo zastosowanego 
    leczenia)

                KAŻDY Z TYCH OBJAWÓW POWINIEN SKŁONIĆ NAS 
                                        DO WIZYTY U LEKARZA

OBJAWY RAKA JELITA GRUBEGO
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GRUPY RYZYKA OSÓB NARAŻONYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO

•  osoby obciążone rodzinnie nowotworami 
    osoby mające bliskich krewnych, u których rozpoznano nowotwór tego typu (20%), w tym osoby z rodzin 
    obciążonych HNPCC czyli rodzinnym niepolipowatym rakiem jelita grubego (5%) oraz z mutacją genu APC 
    wywołującą zespół polipowatości rodzinnej (0,5-1%)

•  osoby otyłe

•  osoby w wieku powyżej 50 lat

GRUPY I CZYNNIKI RYZYKA

CZYNNIKI RYZYKA

•  choroby zapalne jelita grubego - wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna 

•  brak aktywności fizycznej

•  otyłość - spowolnienie pasażu jelitowego

•  dieta obfitująca w tłuszcze zwierzęce, czerwone mięso

•  niedobór kwasu foliowego, występującego głównie w owocach i warzywach

•  palenie papierosów, nadużywanie alkoholu 
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Rak jelita grubego najczęściej powstaje na podłożu polipów (łagodnych gruczolaków). 
Przemiana z polipa w raka trwa od 7 do 12 lat. 

Wykonanie badania kału na obecność krwi utajonej  nie daje pewności, że nie rozwija się u nas nowotwór. 
Nawet jeśli jego wynik będzie negatywny, a pojawiają się dolegliwości warto skontaktować się z lekarzem.

PROFILAKTYKA - NAJWAŻNIEJSZY JEST CZAS

IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ

I stopień rozwoju choroby to 90% szans na wyleczenie 

II stopień rozwoju choroby ok. 63-72% szans na wyleczenie 

III stopień rozwoju choroby tylko 50% szans na wyleczenie

IV stopień rozwoju choroby zaledwie 17% szans na wyleczenie
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FAKTY

Niestety około 70% chorych zgłasza się do lekarza, w chwili gdy rak poczynił już ogromne spustoszenie w organizmie.
Nowotwór jelita grubego plasuje się w Polsce na drugim miejscu wśród przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe.

RAK JELITA GRUBEGO POCZĄTKOWO ROZWIJA SIĘ 
NIE DAJĄC ŻADNYCH OBJAWÓW

SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ POWINNY ZACHOWAĆ OSOBY,     
KTÓRYCH KREWNI CHOROWALI NA NOWOTWORY, 
MAJĄ ZNACZNĄ NADWAGĘ, ŹLE SIĘ ODŻYWIAJĄ, 

NADUŻYWAJĄ MOCNEJ KAWY, HERBATY ORAZ ALKOHOLU, 
A TAKŻE PALĄ PAPIEROSY

PROFILAKTYKA - NAJWAŻNIEJSZY JEST CZAS
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ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ

•  w profilaktyce raka jelita grubego najskuteczniejsza jest kolonoskopia

•  jeśli badanie da wynik ujemny, powinno się je powtórzyć najpóźniej po 10 latach

•  jeżeli jesteśmy dziedzicznie obciążeni rakiem jelita grubego, pierwsze badanie najlepiej wykonać 10 lat 
    wcześniej niż zachorował krewny (krewny I stopnia)

PROFILAKTYKA - NAJWAŻNIEJSZY JEST CZAS

KAŻDA OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 50 LAT 
POWINNA WYKONAĆ KOLONOSKOPIĘ

DZIĘKI BADANIU MOŻNA WYKRYĆ WSZYSTKIE ZMIANY 
PRZEDNOWOTWOROWE, NOWOTWORY ŁAGODNE 

I ZŁOŚLIWE ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO NA ICH LECZENIE



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

NA ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZACHOROWANIA MAJĄ WPŁYW

•  aktywność fizyczna /minimum 30 minut dziennie/

•  odpowiednio zbilansowana dieta i sposób przygotowania posiłku

•  zdrowe składniki diety

•  leczenie nadwagi i otyłości, pod okiem specjalistów w dziedzinie dietetyki i chorób metabolicznych

•  unikanie zaparć, odpowiednie nawadnianie organizmu

•  niepalenie papierosów

•  nienadużywanie alkoholu

PROFILAKTYKA - NAJWAŻNIEJSZY JEST CZAS
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CZYM JEST KOLONOSKOPIA - BADANIE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM (ANALGOSEDACJA)

Kolonoskopia, jest badaniem całego jelita grubego i polega na dokładnym oglądaniu wnętrza jelita za pomocą 
endoskopu, czyli giętkigo rurowatego instrumentu zakończonego kamerą. Celem badania jest uchwycenie 
wszystkich zmian na powierzchni błony śluzowej, wyścielającej jelito grube. 

JEST TO NAJBARDZIEJ DOKŁADNE BADANIE 
JELITA GRUBEGO W TRAKCIE KTÓREGO MOŻEMY 

STWIERDZIĆ SZEREG PATOLOGII POCZĄWSZY OD ZMIAN 
NIENOWOTWOROWYCH, PRZEZ ZMIANY 

PRZEDNOWOTWOROWE, NOWOTWORY ŁAGODNE, 
AŻ DO NAJWAŻNIEJSZYCH I NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNYCH 

ZMIAN ZŁOŚLIWYCH, A W TYM NAJCZĘŚCIEJ 
ROZPOZNAWANEGO GRUCZOLAKORAKA JELITA GRUBEGO 

Kolonoskopię można wykonać zarówno dziecku, jak i osobie w podeszłym wieku. 
Wykonywana jest nawet u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.
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ZAUFAJ, TO NIE BOLI

Kolonoskopie można wykonać w znieczuleniu ogólnym tzw. analgosedacji, czyli krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym,  
bez konieczności intubacji, na własnym oddechu pacjenta. Znieczulenie prowadzi doświadczony zespół anestezjolo- 
giczny. Pacjent po podaniu leków dożylnych zasypia na czas badania, nie czuje bólu i nie pamięta wykonywanego badania  
(znieczulenie trwa ok. 20-30 min). 

CZYM JEST KOLONOSKOPIA - BADANIE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM (ANALGOSEDACJA)

ANALGOSEDACJA TO PŁYTKIE, BARDZO BEZPIECZNE 
ZNIECZULENIE, GWARANTUJE KOMFORTOWE I ZUPEŁNIE 

BEZBOLESNE BADANIE



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

PRZYKŁADOWE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPOWEGO

Trzy dni przed badaniem

Dieta lekkostrawna bez świeżych owoców, warzyw, ciemnego pieczywa oraz pieczywa z ziarnami, maku.

Dwa dni przed badaniem

Dieta płynna, bez mleka. Można pić klarowne zupy typu bulion, można zjeść kisiel, galaretkę oraz należy dodatkowo 
wypić około 3 litrów napojów, najlepiej wody niegazowanej.

Dzień przed badniem 

NIC NIE JEŚĆ!!!
Otrzymany preparat rozpuścić w wodzie i wypić popijając dużą ilością wody niegazowanej. 
Pić należy powoli, małymi łykami.

W dniu badania

W dniu badania należy zgłosić się z dokumentem tożsamości i aktualnymi badaniami.

W przypadku badania w znieczuleniu ogólnym należy mieć aktualne badania krwi, tj.: morfologię, jonogram czyli sód,  
potas, INR, APTT, glukoza na czczo oraz EKG, a w przypadku obciążenia chorobami przewlekłymi zaświadczenie od lekarza 
POZ o braku przeciwwskazań do znieczulenia.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPOWEGO
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LECZENIE NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO ZALEŻY 
OD RODZAJU NOWOTWORU I STOPNIA JEGO ZAAWANSOWANIA

Nowotwory łagodne, najczęściej występujące polipy gruczolakowe wymagają endoskopowej polipektomii 
lub mukozektomii. Jest to leczenie definitywne. 

W przypadku występującego coraz częściej raka zlokalizowanego w polipie leczeniem definitywnym 
jest wykonanie endoskopowej polipektomii, lub endoskopowej dysekcji, lub też miejscowego wycięcia zmiany. 

W przypadku wyższych stopni zaawansowania leczeniem z wyboru jest leczenie operacyjne z wycięciem odcinka 
jelita objętego przez nowotwór, często możliwe do wykonania metodą laparoskopową. 

We wszystkich przypadkach obowiązuje odpowiedni protokół kontroli onkologicznej po zastosowanym leczeniu.

LECZENIE NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO
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Rak jelita grubego rozwija się nie dając przez wiele lat żadnych objawów. 
Od pojawienia się w jelicie grubym polipów do chwili rozwoju raka mija zwykle 10 lat.

NAJBARDZIEJ SKUTECZNĄ
METODĄ PROFILAKTYCZNĄ

JEST KOLONOSKOPIA
Osoby powyżej 50 roku życia powinny obowiązkowo poddać się kolonoskopii.

Osoby dziedzicznie obciążene chorobami nowotworowymi, pierwsze badanie powinni wykonać 10 lat wcześniej 
niż zachorował ich krewny. 

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
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JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE? 

zadzwonić na numer infolinii i umówić się na badanie

12 446 46 17

wypełnić kwestionariusz dostępny na portalu 

www.bezbolesnakolonoskopia.pl 

przyść do rejestracji CM Skopia 

ul. Josepha Conrada 79 w Krakowie

Udział w programie jest nie wymaga jakiegokolwiek skierowania od lekarza rodzinnego czy innego specjalisty.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ


