PROGRAM ZDROWOTNY WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW JELITA
GRUBEGO
Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego został
opracowany i był realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu. Program opierał się na założeniach Programu badań przesiewowych
dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.
W ramach Programu udzielane były bezpłatne konsultacje lekarskie (obejmujące m.in.
badanie per rectum), a także wykonywano badania kolonoskopowe. Ze świadczeń mogli
skorzystać mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita
grubego oraz osoby w wieku 40-65 lat bez objawów tej choroby, u których w rodzinie wystąpił
choć jeden przypadek nowotworu jelita grubego.
W 2011 roku, w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację świadczeń w ramach
niniejszego

Programu

zarezerwowano

kwotę

35.000

złotych.

Ostatecznie

Szpital

wydatkował kwotę w wysokości 19.250 złotych. Programem objęto 55 osób, u których
przeprowadzono konsultację lekarską oraz badanie kolonoskopowe.
Akcja informująca o możliwości uczestniczenia w badaniach była prowadzona wieloma
drogami i obejmowała zarówno rozpowszechnianie wydrukowanych ulotek, plakatów,
zamieszczanie ogłoszeń w prasie czy też innych mediach (Radio Łódź, Radio Parad) jak
i współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, starostwami oraz urzędami miast i gmin.
Rozkład zgłaszalności osób na badania w ramach Programu, według miesięcy jego
realizacji przedstawia poniższy wykres.
Wykres nr 1.
Zgłaszalność uczestników do Programu w poszczególnych miesiącach jego realizacji
50
40
30
18

20

10
10
6

3

4

3

1

3

7

0

liczba osób

Spośród osób, które wzięły udział w Programie większość stanowiły kobiety (58,2%).
Warto także zauważyć, iż najwięcej osób zgłaszających się (32,7%) mieściło się

w przedziale wieku 56-59 lat (rok urodzenia - 1955-1959) - szczegółowe informacje
przedstawia poniższy wykres.
Wykres nr 2.
Charakterystyka przebadanej populacji według wieku (roku urodzenia)
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Podczas realizacji Programu nie wykryto żadnego przypadku raka jelita grubego,
natomiast u 23 osób (11 kobiet oraz 12 mężczyzn) zdiagnozowano inne choroby tego
odcinka przewodu pokarmowego.

