
 

Zaproszenie do współpracy 
 
Szanowni Państwo,  

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zaprasza do współpracy  w projekcie 

programu profilaktycznego pn.: ,,Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów 

złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego- badanie na krew w kale dla kobiet 

i mężczyzn’’. 

 

Celem naszego projektu jest dotarcie do jak największej ilości osób kwalifikujących się do 

badań przesiewowych w zakresie raka jelita grubego i zachęcenia ich nie tylko do wykonania 

Testu na obecność krwi utajonej w kale, ale także profilaktycznej kolonoskopii. 

 

W ramach współpracy, DCO przekazuje placówkom, bezpłatne Zestawy Testowe FOBT 

(w ilości zadeklarowanej przez placówkę). 

W skład zestawu wchodzą: probówka z woreczkiem strunowym, nakładka higieniczna 

na toaletę, instrukcja wykonania testu, koperta bąbelkowa, ankieta dla uczestnika. 

Zadaniem Placówki jest wydanie uczestnikom testów wraz z ankietami, zebranie 

ich i odesłanie do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. 

Po zbadaniu próbek w laboratorium DCO, otrzymane wyniki odsyłane są do placówki celem 

wydania ich uczestnikom. 

 

Opis badania: 

Badania wykonywane są bezpłatnie, bez skierowania. 

 

Badanie kału na krew utajoną  przeznaczone jest dla osób w przedziale wiekowym 40-65 lat i jest 

to ogólnie przyjęte w diagnostyce wczesnego rozpoznania raka jelita grubego nieinwazyjne i łatwe 

do wykonania samodzielnie przez pacjenta, narzędzie w badaniach przesiewowych. Test służy 

do ilościowego oznaczania krwi utajonej w kale, nie widocznej gołym okiem. Nieprawidłowy wynik 

sugeruje, że może występować proces chorobowy w obrębie w przewodu żołądkowo-jelitowego, 

który wymaga dalszych badań.  W programie badań przesiewowych raka jelita grubego mogą wziąć 

udział: 

� osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego 

� osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego 

rozpoznano raka jelita grubego 

� osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną. 

 
„Profilaktyka jest najskuteczniejszą metodą dbania o zdrowie, które jest najważniejszą wartością.” 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, lub chcieli uzyskać dodatkowe 

informacje, zapraszamy do kontaktu:  

e-mail: profilaktyka@dco.com.pl lub tel: 71 36 89 254 od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7.30 do 15.00 


