
 Streszczenie  Wstęp. Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Jest on 
narastającym problemem nie tylko onkologicznym, ale też ogólnozdrowotnym. 
Cel pracy. Analiza opinii społecznej dotyczącej kolonoskopowych badań przesiewowych. 
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 200 pacjentów z Centrum Diagnostyki Schorzeń Przewodu Pokarmo-
wego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie, w okresie od lipca do października 
2010 r. Do badania zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzia badawczego, jakim 
był autorski kwestionariusz ankiety. 
Wyniki. Z kolonoskopowych badań przesiewowych najczęściej korzystają kobiety − 67,50%. Powody korzystania 
z tego typu badań to w 52,52% sprawdzenie swojego stanu zdrowia, w 22,27% − obecność obciążenia genetyczne-
go, natomiast w 21,85% − strach przed chorobą. Badani w 95% uważają, że przesiewowe badania kolonoskopowe 
są przydatne i poleciliby je innym osobom. Według 36,93% ankietowanych na rozwój choroby nowotworowej jelita 
grubego głównie wpływa czynnik dziedziczny. Wpływ stylu życia i odżywiania na wystąpienie choroby potwierdziło 
91,5% badanych. Według 50,5% badanych informacje o przesiewowych badaniach kolonoskopowych są mało roz-
powszechnione dla pacjentów. 
Wnioski. 1. Osoby poddane kolonoskopowym badaniom przesiewowym posiadają wysoki poziom wiedzy doty-
czący profilaktyki choroby nowotworowej jelita grubego. 2. Kobiety częściej niż mężczyźni poddają się badaniom 
przesiewowym jelita grubego. 3. Program badań przesiewowych wymaga większego rozpowszechnienia.
Słowa kluczowe: profilaktyka, kolonoskopia, nowotwór jelita grubego.

 Summary  Background. Colorectal cancer is one of the most common cancers. It is a growing problem concerning 
not only oncology, but also general health.
Objectives. The aim of this study was to analyse social awareness of colon cancer and the use of screening colonos-
copy. 
Material and methods. The study group consisted of 200 patients from the Diagnostic Centre for Digestive Diseases 
in Szczecin. This survey-based study was performed using the original questionnaire. 
Results. Screening colonoscopy is mostly applied by women (67.5%). The reasons for using this type of medical exami-
nation include checking health condition (52.52%), genetic predisposition (22.27%) and a disease scare (21.85%). Some 
95% of respondents regarded screening colonoscopy as useful and they would recommend it to other people. Over 
a half of respondents (50.5%) claimed that information on screening colonoscopy is not widely accessible. 
Conclusions. 1. People undergoing screening colonoscopy have a good knowledge of colon cancer prevention.  
2. Women undergo screening colonoscopy more often than men. 3. Screening colonoscopy programmes need better 
promotion.
Key words: prevention, colonoscopy, colon cancer.
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Wstęp

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej 
występujących nowotworów złośliwych. Jest to 
narastający problem nie tylko onkologiczny, ale 
też zdrowotny współczesnego społeczeństwa [1]. 
W celu zwiększenia świadomości społeczeństwa na 
temat ryzyka zapadania na choroby nowotworowe, 
a tym samym zapobiegania tym schorzeniom, two-
rzy się programy, które obejmują swym zakresem 
wiele osób i jednocześnie są mało kosztowne. Edu-
kacja w zakresie profilaktyki jelita grubego jest nie-
zwykle potrzebna, dzięki niej zwiększa się poziom 
wiedzy społeczeństwa na temat czynników ryzyka 
i objawów, a to z kolei wpływa na podejmowanie 
działań zmierzających do unikania bądź eliminacji 
czynników szkodliwych [2]. 

Cel pracy 

Celem pracy była analiza opinii społecznej do-
tyczącej kolonoskopowych badań przesiewowych.

Materiał i metody

Grupę badaną stanowiło 200 pacjentów z Cen-
trum Diagnostyki Schorzeń Przewodu Pokarmo-
wego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym nr 1 w Szczecinie, z czego 67,5% stano-
wiły kobiety. Badania przeprowadzono w 2010 r. 
Do badania zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego z wykorzystaniem narzędzia badawcze-
go, jakim był autorski kwestionariusz ankiety. 

Wyniki

Wpływ stylu życia i odżywiania na wystąpienie 
choroby nowotworowej według oceny większości 
pacjentów jest bardzo duży. Potwierdziło to 91,5% 
badanych, a 8,5% respondentów twierdziło, że nie 
te czynniki wpływają na wystąpienie nowotworu. 
Według 36,93% ankietowanych na rozwój choroby 
nowotworowej głównie wpływa czynnik dziedzicz-
ny, natomiast 20,3% pacjentów uważa, że stoso-
wanie używek. Z kolei co szósta osoba (16,63%) za 
czynnik ryzyka wystąpienia nowotworów podaje 
złą dietę. Według wiedzy 6,7% respondentów 
otyłość stanowi najmniejsze ryzyko wystąpienia 
schorzeń nowotworowych (ryc. 1). Dla większości, 
tj. 52,52% ankietowanych, powodem korzystania 
z przesiewowych badań kolonoskopowych było 
sprawdzenie stanu zdrowia. Porównywalnie, bo 
22,27% i 21,85% badanych, jako powód podało 
odpowiednio: występowanie choroby nowotworo-
wej w rodzinie i strach przed chorobą. W większo-
ści ankietowani to osoby z grupy podwyższonego 

ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego, 
które powinny regularnie poddawać się badaniom. 
Jedynie 3,36% badanych skorzystało z badań prze-
siewowych wyłącznie pod wpływem presji rodziny 
(ryc. 2). Zasadność wykonywania przesiewowych 
badań kolonoskopowych potwierdza 95% bada-
nych, a 5% respondentów deklaruje swój brak zda-
nia. Podobny odsetek, tj. 97% badanych, poleciła-
by tego typu badanie innym pacjentom.

Dyskusja

Rak jelita grubego uznawany jest za jeden 
z najczęściej występujących nowotworów złośli-
wych, a ryzyko zachorowania wynosi od 5 do 6% 
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Rycina 1. Czynniki wystąpienia ryzyka choroby nowo-
tworowej

Rycina 2. Powody korzystania z przesiewowych badań 
kolonoskopowyh
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w ciągu całego życia i wzrasta po 50. roku życia [3, 
4]. Profilaktyka wtórna obejmuje przede wszystkim 
badania przesiewowe, których głównym celem jest 
zmniejszenie śmiertelności przez wczesne rozpo-
znanie i wdrożenie leczenia, co może wydłużyć 
życie chorych. Według Błaszczuka lepsze wyniki 
w wykrywaniu raka jelita grubego dają badania 
przesiewowe wykonywane u bezobjawowych pa-
cjentów powyżej 50. roku życia [5]. Natomiast 
pacjenci ze znanymi czynnikami ryzyka powinni 
być wcześniej objęci programem badań. 

Większość badanych stanowiły kobiety − 67,5%, 
podobnie jak w badaniach Nowickiego, u którego 
również większość stanowiły kobiety (64%) [4]. 
W badaniach własnych większość ankietowanych 
− 91,5% − zgodnie twierdziła, że styl życia i odży-
wianie ma wpływ na występowanie choroby nowo-
tworowej. Jednak zapytani o czynniki decydujące 
o ryzyku wystąpienia raka jelita grubego, w pierw-
szej kolejności podawali obciążenie dziedziczne 
(36,93%), następnie używki (20,30%), dietę (16,63%) 
oraz wiek i otyłość. Potwierdzają to prace Kuwady, 
który podaje, że wyższe ryzyko zachorowania doty-
czy osób jedzących duże ilości mięsa i tłuszczów niż 
osób stosujących dietę bogatą w błonnik, warzywa 
i owoce. To samo dotyczy osób z nadmierną masą 
ciała, palących tytoń i pijących alkohol. Zaobserwo-
wał on również związek między zwiększoną aktyw-
nością fizyczną ze zmniejszonym ryzykiem zachoro-
wania na raka jelita grubego [6]. Analizę pod kątem 
przydatności i polecenia badania kolonoskopowego 
innym, zespół Nowickiego uzyskał w 99% pozytyw-

nych opinii wśród badanej grupy, jednak 1% pacjen-
tów nie wyraziłaby zgody na ponowne badanie [4]. 
Wyniki te są zbieżne z badaniami własnymi, w któ-
rych aż 95% respondentów uważa kolonoskopowe 
badanie przesiewowe za przydatne, a 97% pacjen-
tów poleciłoby to badanie innym osobom. Według 
Banaszkiewicza zgłaszalność pacjentów na tego typu 
badania waha się między 23−70%, przy czym autor 
jednocześnie zaznacza, że kolonoskopia wykonana 
raz na 10 lat nie zabezpiecza w pełni przed po-
wstaniem nowotworu jelita grubego [3]. Większość 
pacjentów − 52,52%, którzy zgłosili się na badanie, 
zgodnie twierdzili, że głównym powodem była chęć 
sprawdzenia stanu zdrowia. Porównywalnie, bo po 
około 22% ankietowanych, deklarowało strach przed 
chorobą i występowanie choroby nowotworowej 
w rodzinie. Podobnie w badaniach Homy najczęst-
szym powodem poddania się kolonoskopii były 
działania profilaktyczne, a przyczyną odmowy był lęk 
przed bólem [7].

Wnioski

1. Osoby poddane kolonoskopowym badaniom 
przesiewowym posiadają wysoki poziom wie-
dzy dotyczący profilaktyki choroby nowotworo-
wej jelita grubego. 

2. Kobiety częściej niż mężczyźni poddają się ba-
daniom przesiewowym jelita grubego. 

3. Program badań przesiewowych wymaga więk-
szego rozpowszechnienia.
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