Ankieta dla Uczestników/czek projektu „Wyprzedź raka – weź udział w badaniach profilaktycznych
raka jelita grubego!” nr RPKP.08.06.02-04-0002/2017 współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.6.2.
Projekt realizowany przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Dane osobowe
IMIONA:
NAZWISKO:
DATA URODZENIA
PESEL:
SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO:

Uwaga – grupa docelowa to „osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających
na stan zdrowia w miejscu pracy oraz osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia”,
które są osobami w wieku aktywności zawodowej, będącymi w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną
objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrywania choroby.
1. Czy jest Pani/Pan osobą pracującą?

o Tak – jeśli tak, proszę przejść do pytania nr 2
o Nie – jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 3
2. Czy w związku z pracą ma Pani/Pan:
a) utrudniony dostęp do regularnie spożywanych posiłków?

o Tak
o Nie
b) ograniczone możliwości ruchowe tj. praca w wymuszonej pozycji przez dłuższy czas
(np. praca siedząca)?

o Tak
o Nie
3. Czy jest Pani/Pan osobą pozostającą bez pracy?

o Tak – proszę przejść do pytania nr 4
o Nie – proszę przejść do pytania nr 5

4. Czy pozostaje Pani/Pan bez pracy ze względu na przyczyny dotyczące stanu zdrowia?

o Tak
o Nie
5. Ile lat ma Pani/Pan?

o Poniżej 50
o 50 – 55
o 56 – 64
o Ponad 64
Potwierdzam niniejszym, że złożone przeze mnie oświadczenia są zgodne z prawdą.

……………………………………………………
Miejscowość, data (dzień, miesiąc, rok)

……………………………………………………
Czytelny podpis Kandydata

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL JEDNOSTKI:
Uczestnik został zakwalifikowany do projektu:

o
o

TAK (należy wypełnić pozostałą część ankiety)
NIE (koniec ankiety, z możliwością przeprowadzenia ankiety żywieniowej)

Osoba została zakwalifikowana do projektu, gdyż jest osobą w wieku aktywności zawodowej, będącą
w grupie podwyższonego ryzyka, która została objęta badaniami skriningowymi (przesiewowymi)
w celu wczesnego wykrywania choroby, jednocześnie jest (proszę zaznaczyć właściwą opcję):

o
o

osobą pracującą narażaną na występowanie czynników negatywnie wpływających na stan
zdrowia w miejscu pracy;
osobą pozostającą bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia.

Osoba spełnia ww. warunki w związku z tym została zakwalifikowana do udziału w projekcie (proszę
zaznaczyć właściwą opcję, tzn. rodzaj systemu, a w przypadku systemu bez zaproszeń dodatkowo
przedział wiekowy obejmujący dodatkowe warunki):
W ramach systemu bez zaproszeń (tryb oportunistyczny): są to osoby bez objawów klinicznych
sugerujących istnienie raka jelita grubego:

o
o
o

w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka
jelita grubego,
w wieku 25 – 49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany
z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania
przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia
tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

W ramach systemu z zaproszeniami: są to osoby w wieku 55-64 lat, niezależnie
od występowania lub braku objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego.

