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Wprowadzenie

Rak okrężnicy i odbytnicy, również nazywany rakiem jelita 
grubego, jest jedną z głównych przyczyn śmierci z powodu chorób 
nowotworowych w mieście Nowy Jork (NYC). Regularne badania 
przesiewowe pozwalają wykryć ten typ raka we wcześniejszym 
stadium, gdy jest on łatwiejszy w leczeniu. 

Przypadki zachorowań na raka jelita grubego są coraz częstsze 
wśród osób poniżej 50. roku życia. Wydział Zdrowia i Higieny 
Psychicznej NYC zaleca, aby osoby w wieku 45 lat, nieposiadające 
czynników ryzyka, omówiły z usługodawcą opieki zdrowotnej 
możliwości uzyskania badań przesiewowych. 

W przypadku wystąpienia różnych czynników ryzyka konieczne 
może być wcześniejsze rozpoczęcie badań przesiewowych oraz 
zwiększenie ich częstotliwości, np. jeśli w rodzinie jest osoba 
chorująca na raka jelita grubego. Należy omówić ze swoim 
lekarzem indywidualne czynniki ryzyka i ustalić, od kiedy i jak 
często należy wykonywać badania przesiewowe. Lepiej zapoznać 
się z potencjalnym ryzykiem z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Potwierdzenie czynników ryzyka nie musi oznaczać, że rozwinie 
się u Ciebie rak jelita grubego, z kolei ich brak nie wyklucza 
możliwości zachorowania. 

Dostępnych jest kilka rodzajów badań przesiewowych w kierunku 
raka jelita grubego, w tym badania kału i kolonoskopia. Badania kału 
mogą być wygodniejsze, ponieważ nie wymagają przygotowania i 
można je wykonać w domu. Pozwalają one wykryć krew lub DNA 
z próbki stolca (kału), które mogą być objawem raka jelita grubego. 
Dostępne badania na podstawie stolca obejmują: 

• Immunochemiczne badanie kału (fecal immunochemical test, 
FIT), które pozwala wykryć krew. Zaleca się wykonywanie 
badania FIT co roku. 

• Badanie kału na krew utajoną metodą gwajakolową o wysokiej 
czułości (high-sensitivity guaiac-based fecal occult blood test, 
HSgFOBT, które pozwala wykryć krew. Zaleca się wykonywanie 
badania HSgFOBT co roku. 



• Badanie kału w kierunku zmienionego DNA (FIT-DNA) 
pozwalajace wykryć krew i zmiany w genach (DNA), które mogą 
świadczyć o obecności nowotworu. Zaleca się wykonywanie 
badania FIT-DNA co trzy lata.

Kolonoskopię wykonuje się w gabinecie lekarskim i wymaga ona 
przygotowania i zarezerwowania czasu na zabieg. Jest to badanie 
wizualne wykonywane specjalną kamerą, które pozwala lekarzowi 
na dokładne określenie stanu jelita grubego oraz usunięcie wszelkich 
napotkanych po drodze polipów. Kolonoskopię wykonuje się co 
dziesięć lat, a czasem częściej, w zależności od indywidualnego 
ryzyka oraz wyników badania. Pozytywny wynik badania kału jest 
podstawą do wykonania kolonoskopii.

Porozmawiaj ze swoim usługodawcą opieki zdrowotnej, aby 
dowiedzieć się, który test należy wykonać. Jeśli wykonujesz badanie 
stolca w domu, przeczytaj tę historię, aby dowiedzieć się więcej.



Domowy 
zestaw 
testowy

Cześć, Mark. 
Co tam masz?

Cześć, Sandra.
To badanie stolca, które 

zasugerował mi mój 
lekarz, aby sprawdzić, 

czy nie ma raka 
jelita grubego.



Pobieram małą próbkę 
stolca. Następnie 
wysyłam ją do 

laboratorium, gdzie 
analizują ją pod kątem 
obecności krwi utajonej.

Krwawienie utajone może 
być pierwszym objawem 
raka jelita grubego lub 

innej choroby.

To dobrze, że 
chcesz uchronić się 
przed rakiem jelita 
grubego, Mark. 
Na czym polega 
to badanie?



Czym się 
różnią? 

Ważne jest, aby wykryć 
raka tak wcześnie, jak 
to możliwe. Jest on 
wtedy łatwiejszy do 
leczenia, prawda?

Omówiłem ze swoim 
lekarzem dostępne opcje badań 
przesiewowych. Rozmawialiśmy o 
kolonoskopii i badaniu kału. Oba 
pozwalają na wczesne wykrycie 

raka jelita grubego.

Jak zdecydowałeś, 
które badanie 
wykonać?



Badanie kału mogę 
wykonać w domu. 
Nie wymaga ono 
specjalnej diety.

I nie musisz być 
znieczulony do tego 

badania, tak?

Zgadza się. 
Jeśli badanie 

kału niczego nie 
wykaże, moje 

wyniki będą uznane 
za prawidłowe.

Będę je
powtarzać co roku. 
Jeśli kiedykolwiek 

wynik będzie odbiegać 
od normy, poddam 
się kolonoskopii. 



Miałam 
kolonoskopię, 

pamiętasz? Podczas 
kolonoskopii można 
również usunąć 
polipy, które 

mogą przekształcić 
się w raka.

Nieprawidłowy wzrost komórek

Nowotwór
Polip 

przednowotworowy
Polip
(Mały)

Polip
(Duży)

Etapy powstawania polipów

To prawda. 
Ale nie jestem 
jeszcze gotowy 
na kolonoskopię. 



Cześć, Andrew! 
To badanie w kierunku 
raka jelita grubego od 

mojego lekarza.
To jedno z kilku 
rodzajów badań 

kału, które 
można wysłać 

z domu.

Cześć tato. Co 
tam masz? 



Interesujące. Właśnie sprawdziłem 
jego datę ważności i 
nadal jest aktualne. 

Chcę je teraz wykonać, 
zanim zapomnę.



Ile czasu to 
zajmie?

Rozumiem. Daj mi znać, 
jak skończysz. Możemy 

pójść na spacer i 
wysłać je po drodze.

Porozmawiaj ze swoim usługodawcą opieki zdrowotnej, aby 
zdecydować, jaki rodzaj badania stolca jest najlepszy dla Ciebie, 
ponieważ w tej historii pokazano tylko kilka opcji spośród wielu. 
Badania różnią się nieznacznie między sobą i istnieją różne sposoby 
ich odsyłania. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w zestawie.

Jasne!

Tylko kilka minut. 
Potem wrzucę 
je do skrzynki 

pocztowej. 



Koperta pocztowa

Probówka

Torebka z 
zamknięciem 

strunowym

Biodegradowalna nakładka do toalety

Formularz danych 
pacjenta

Instrukcje

NAKŁADKA DO 
TOALET

Biodegradowalna

Spłucz toaletę po 
pobraniu próbki

Tą stroną do góry

Domowy 
zestaw 
testowy

Instrukcja 
obsługi 
domowego 
zestawu 
testowego

Dane uczestnika

POCZTA ZWROTNA

NIE WYMAGA 
OPŁATY POCZTOWEJ 

W PRZYPADKU 
WYSYŁKI NA 

TERENIE STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH

Otwórz zestaw. Pamiętaj, aby był czysty i suchy.

„Nie wykonuj badania, 
jeśli masz aktywne 
krwawienie”. Nie mam.

JAK WYKONAĆ BADANIE FIT

1



Spłucz toaletę dwa razy. Jeśli w muszli klozetowej 
znajdują się środki czyszczące, usuń je i spłucz dwa razy.

Rozłóż dużą papierową chusteczkę nadającą się do 
spłukiwania. Umieść ją na powierzchni wody w muszli 
klozetowej.

2
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Im
ię i 

nazwisko

Data 
urodzenia

Data

Wyrzuć zużytą chusteczkę, ale nie do muszli klozetowej. 

Wypróżnij się w normalny sposób. Nie spłukuj 
wody. 

Nabierz próbkę stolca 
końcówką próbnika.

Czas pobrać 
próbkę. 

4
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Imię i 

nazwisko

Data 
urodzenia

Data

Imię i 

nazwisko

Data 

urodzenia

Data

Nie pobieraj żadnych dużych kawałków stolca. 
Wstrząśnij próbówką raz, aby usunąć wszelkie grudki 
lub kropelki wody. 

6

7 Umieść próbnik z powrotem w probówce i szczelnie 
ją zamknij. Stolec nie może wydostać się na 
zewnątrz próbówki. Jeśli tak się stanie, wytrzyj go.



Imię i 

nazwisko

Data 
urodzenia

Data

Imię i 

nazwisko

Data 

urodzenia

Data

W innym zestawie do badania może znajdować się 
karta i pędzelek. Nanieś pędzelkiem niewielką ilość 
próbki stolca na kartę. Zajmuje to około pięciu sekund. 

Stolec nie może wydostać się poza pudełko. Jeśli tak 
się stanie, wytrzyj go.

Twój zestaw może posiadać drugą próbówkę lub pędzelek 
do pobrania drugiej próbki. Jeśli tak jest, powtórz 
pobieranie próbki w ten sam sposób jak poprzednio.

Spłucz toaletę. Umyj ręce wodą z mydłem  
przez 20 sekund.

1... 2... 3... 4... 5...
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12345-TEST-00

Umieść próbkę w kopercie pocztowej i zaklej ją.

Wypełnij wszelkie etykiety lub formularze, podając 
swoje imię i nazwisko oraz datę pobrania próbki. 

10
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12345-TEST-00

INSTRUKCJA DLA PACJENTA JAK WYSŁAĆ ZESTAW

Krok 6: Wypełnij etykiety swoich próbek

PROSIMY O WYSŁANIE ZESTAWU DO EXACT 
SCIENCES LABORATORIES ZA POŚREDNICTWEM 
POCZTY ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

PRZYKŁAD

John

Kowalski

05/16/58

06/15/21

01:25 PM

Wspornik do
pojemnika

Pudełko wysyłkowe
z torebką

Pojemnik na
próbkę

Płynny środek
konserwujący

Materiały instruktażowe Etykiety próbek

Probówka

Innym rodzajem badania jest wielokierunkowe badanie na obecność  
DNA w stolcu, czyli FIT-DNA (Cologuard). Może ono wykryć 
krew utajoną, a także zmiany w genach, które mogą oznaczać 
raka jelita grubego. 

JAK WYKONAĆ BADANIE FIT-DNA 
(COLOGUARD)



Uwaga: Zachowaj torebkę i pudełko. Będziesz ich 
potrzebować do przechowania i wysyłki próbki stolca później.

Umieść wspornik pod 
deską klozetową. Umieść 
otwarty pojemnik na 
próbkę we wsporniku.

2 Wypróżnij się w normalny sposób.

1



Zbierz próbkę stolca końcówką próbówki. Upewnij 
się, że końcówka pokrywa rowki na końcu probówki. 
Nie pobieraj żadnych dużych fragmentów stolca. 

Umieścić probówkę z powrotem w pojemniku. Szczelnie 
ją zamknij.

3

4



Wlej środek konserwujący do pojemnika z kałem. 

Szczelnie go zamknij. Stolec nie może wydostać się 
poza pojemnik. Jeśli tak się stanie, wytrzyj go.

Wyślij pocztą kurierską 
UPS, używając 
adresu wskazanego w 
zestawie. Nie musisz 
płacić za przesyłkę 
pocztową.

5
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Szybko 
poszło!

Tak. 
Instrukcje 
były jasne. 

Kiedy musisz 
nadać 

przesyłkę?



Chodźmy teraz. 
To zawsze 

trochę ruchu.

W ciągu 
24 godzin.

To dobre 
dla każdeo.

Przesłanie jej 
do analizy jest 

bardzo ważne, więc 
chcę to zrobić jak 

najszybciej. 

W porządku. 
Spacer to 

dobry pomysł.

Czy wiesz, że 
aktywność fizyczna 
może również pomóc 
w zapobieganiu raka 

jelita grubego?



Jasne, Lily, 
chodź z nami.

Mogę iść z wami?



Idźcie.
Zobaczymy się 

później. Powodzenia 
z badaniem! Dzięki,

kochanie.

Za tydzień lub 
dwa. Chcesz iść z 
nami na spacer?

Kiedy będziesz 
mieć wyniki?



Jak dowiesz się, 
czy masz raka 
jelita grubego, 

czy nie?

Kolejne badania muszę 
wykonywać raz w roku. W 
przypadku badania FIT-DNA, 

muszę je powtarzać 
co trzy lata.

Jeśli wynik badania będzie 
negatywny, oznacza to, że 

nie mam raka jelita grubego. 
Badanie może nie wykryć 
niektórych przypadków, 
ale jest to rzadkie.



A co, jeśli badanie 
coś wykryje?

Mój usługodawca opieki 
zdrowotnej skontaktuje się 
ze mną. Może to oznaczać 
raka w mojej okrężnicy 
lub odbytnicy, albo że coś 

innego jest nie tak.

Wtedy, aby się o 
tym dowiedzieć, 

będę musiał wykonać 
kolonoskopię. 



Tak, i 
wszystko 
było w 

porządku.

Pamiętam, kiedy 
mama miała 

kolonoskopię. Użyli 
malutkiej kamery, 
żeby zajrzeć do 

jej jelita grubego.



Mam nadzieję, 
że wynik będzie 
negatywny i nie 

masz objawów raka 
jelita grubego! Ja też! 

Najważniejsze, 
że dbam o 

swoje zdrowie.



Fakty na temat ryzyka zachorowania na raka jelita grubego 

Czynniki ryzyka zachorowania na raka jelita grubego obejmują:

• starszy wiek – około 90% przypadków występuje u osób po 50. 
roku życia*;

• osobista historia zachorowania na nowotwór jelita grubego lub polipy 
gruczolakowate, bądź występowanie takich przypadków w rodzinie;

• schorzenia dziedziczne, jak zespół Lyncha lub rodzinna 
polipowatość gruczolakowata (familial adenomatous polyps, FAP).

W nieproporcjonalnie dużym stopniu rak jelita grubego dotyka osoby 
o czarnym kolorze skóry: ryzyko zachorowania na raka jelita grubego 
jest wyższe u Afroamerykanów. Przyczyny takiego stanu są złożone, 
ale prawdopodobnie obejmują wpływ dyskryminacji rasowej, co może 
prowadzić do różnic w czynnikach ryzyka i mniejszego dostępu do 
opieki zdrowotnej.

Te zmiany w stylu życia mogą obniżyć ryzyko:

• zmniejszenie masy ciała, jeśli masz nadwagę lub otyłość; 
• zwiększenie aktywności fizycznej poprzez ograniczenie siedzenia 

i częstszy ruch;
• spożywanie mniejszej ilości żywności przetworzonej, a zwiększenie 

ilości owoców i warzyw;
• spożywanie mniejszej ilości napojów alkoholowych i rzucenie 

palenia;

Porozmawiaj z lekarzem na temat swojego ryzyka oraz badań 
przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Aby uzyskać pomoc 
w rzuceniu palenia, zadzwoń pod numer 866-697-8487. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź stronę 
nyc.gov/health i wpisz w wyszukiwarkę hasło „colon cancer” 
(rak jelita grubego). Powiązane historie na temat badań przesiewowych 
można znaleźć na stronie nyc.gov/health wyszukując hasła historia 
Sandry i decyzja Marka.

*Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej NYC zaleca, aby osoby, które ukończyły 
już 45 lat i nie są obciążone czynnikami ryzyka, omówiły ze swoim usługodawcą 
opieki zdrowotnej możliwość wykonania badań przesiewowych w kierunku raka jelita 
grubego, ponieważ liczba zachorowań na raka jelita grubego wzrasta wśród osób 
poniżej 50. roku życia. Osoby obciążone czynnikami ryzyka mogą wymagać jeszcze 
wcześniejszego rozpoczęcia badań przesiewowych.

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/colon-cancer.page
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-novella-po.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-novella-po.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colon-cancer-screening-test-novella-po.pdf
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