
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

ANKIETA MEDYCZNA 
W PROJEKCIE PN. „PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO” 

 
 
Niniejsza ankieta medyczna dotyczy możliwości uczestnictwa w projekcie pn. „Program profilaktyki 

i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry 
gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji 
leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie 
aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020). 

 
 

Nazwisko i imię ................................................................................................................................... 

 

           

PESEL 

wzrost (cm):................................................. waga (kg):........................................................... 

 

1. Czy ktoś z krewnych pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) miał nowotwór w obrębie 

jamy brzusznej?        TAK         NIE           NIE WIEM 

 

Jeśli TAK, proszę wypełnić poniższą tabelę: 

Pokrewieństwo 
(np. ojciec) 

 Lokalizacja nowotworu 
(np. odbytnica, żołądek itp., 
lub nie wiem) 

Wiek tej osoby, gdy rozpoznano 
nowotwór (może być orientacyjnie) 

   

   

   

 



 

 

2. Czy rozpoznano u Pan(a)/i istotne choroby:                                                   TAK         NIE 

serca, płuc, nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, itp., jeśli TAK proszę wymienić: 

................................................................................................................................................................. 

 

3. Czy choruje Pan(i) na cukrzycę:          TAK         NIE                                                                                             

Jeśli TAK: typ  ….................., od ilu lat  ……........... 

Czy stosuje Pan(i) insulinę? Jeśli TAK, od ilu lat  ........................         TAK         NIE        
 
                                                                                                                                        

4. Czy pali Pan(i) papierosy:                                           TAK         NIE                                                                                                                                                                  

Jeśli TAK, od ilu lat  …………………. ile sztuk dziennie …..……………… 

 

5. Czy w przeszłości palił(a) Pan(i) papierosy:       TAK         NIE                                                                                                                                                                  

Jeśli TAK, ile lat  …………....…. ile sztuk dziennie  …………...….od ilu lat nie pali ………………….…… 

 

6. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przyjmował(a) Pan(i) przewlekle (co najmniej przez 3 miesiące): 

 kwas acetylosalicylowy (Acard, Aspiryna, Polocard)   TAK        NIE      NIE WIEM    

 acenokumarol (Synkumar, Dikumarol)           TAK        NIE      NIE WIEM    

 warfaryna (Warfin, Pradaxa, Xarelto)      TAK        NIE      NIE WIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 jeden z leków:          TAK        NIE      NIE WIEM 
(Polprazol, Controloc, Omeprazol, Lanzul, Helicid, Omar, Gasec, Ortanol)          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Czy stosuje (stosowała) Pani hormonalną terapię zastępczą?  

 TAK (ile lat……………….)   NIE    NIE DOTYCZY (MĘŻCZYZNA) 



 

8. Czy istnieje u Pan(a)/i zwiększona skłonność do krwawień, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, 

po  usunięciu  zębów, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?   

 TAK        NIE   

    

9. Czy podobne objawy jak w punkcie 8 występowały wśród członków Państwa rodziny?    TAK        NIE     

 

10. Czy występowały u Pan(a)/i  objawy uczulenia na środki spożywcze lub lecznicze?           TAK        NIE     

Jeśli TAK proszę wymienić na jakie……………………………………………………………..………………………………………  

 

11. Czy choruje Pan/i na oczy (jaskra)?         TAK        NIE     

 

12. Przebyte operacje brzuszne: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

13. Uwagi:  

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

Data ............................     Podpis pacjenta ......................................... 

Stwierdzam, że u danej osoby nie podejrzewam raka jelita grubego. 

Pacjenta kwalifikuję / nie kwalifikuję1 do bezpłatnego badania kolonoskopowego wraz ze znieczuleniem 
w ramach projektu pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”. 
 
 

  
Data ............................     Podpis lekarza ......................................... 

                                                           
1 Właściwe podkreślić 


