
 
ANKIETA – ilościowe testy na krew utajoną w kale  

I METRYCZKA – PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

1. Nazwisko i Imię …………………………………………………………………………………………………...   

2. PESEL  

 

3. Adres zamieszkania: 

                  -              …          ……….……………ul….…………………………………...nr…………../……........  

telefon ………………………………...… E-mail:……………..……………....…………………………………… 

 4. Zajęcie: 

  uczeń  pracownik umysłowy  pracownik fizyczny  rolnik  emeryt  rencista  inne  

5. Wykształcenie: 

  niepełne podstawowe  podstawowe  zasadnicze zawodowe  średnie  niepełne wyższe  wyższe 

 
II. UWARUNKOWANIA FIZJOLOGICZNE, PROFILAKTYKA PIERWOTNA, CZYNNIKI RYZYKA 
6. Czy choruje Pani/Pan na cukrzycę?  

 nie    tak, od …… lat 
7. Czy stwierdzono u Pani/Pana otyłość  

 nie  tak 
8. Czy pali Pani/Pan papierosy  

 nie      w przeszłości, nie palę od …… lat  
 tak, od ….. lat, ……. papierosów dziennie  tak, jestem narażona/narażony na bierne palenie. 

9. Jak często spożywa Pani/Pan wyroby alkoholowe:  
 nie spożywam  okazjonalnie  1-2 razy w tygodniu  3-4 razy w tygodniu  codziennie 

10. Jak często spożywa Pani/Pan owoce i/lub warzywa:   
 kilka razy dziennie  raz dziennie  kilka razy w tygodniu  raz w tygodniu  rzadziej  

11. Jak często podejmuje Pani/Pan ćwiczenia fizyczne usprawniające ciało 
 nie ćwiczę  ćwiczę codziennie  ćwiczę raz w tygodniu  ćwiczę kilka razy w tygodniu 
 ćwiczę raz w miesiącu  ćwiczę kilka razy w miesiącu     

12. Czy spotkała się Pani/spotkał się Pan wcześniej z informacją o profilaktyce i zdrowym stylu życia 
 nie  tak 

III. UWARUNKOWANIA GENETYCZNE 
13. Czy u Pani/Pana krewnych wystąpił rak jelita grubego? 

u matki/ojca    nie   tak, rak jelita grubego, w wieku…………  
u siostry/brata   nie   tak, rak jelita grubego, w wieku…………  
u córki/syna   nie   tak, rak jelita grubego, w wieku…………  
u innych krewnych (podać nowotwór oraz pokrewieństwo): ........................................................ 

14. Czy u Pani/Pana krewnych wystąpił inny nowotwór, niż rak jelita?  
 nie  tak 
Jeżeli tak, proszę napisać jaki ?..................................................  
Jaki stopień pokrewieństwa……………………………………………… 

IV.PROFILAKTYKA WTÓRNA, OBJAWY NOWOTWORU,WYKONANE BADANIA, INTERW. MEDYCZNE 
15. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przewlekle przyjmował(a) Pani/Pan: 

kwas acetylosalicylowy (Acard, Aspiryna, Polocard)  
 nie    tak   nie pamiętam 
jeden z leków zmniejszających ilość kwasu żołądkowego zawierającego prazol, typu: Polprazol, Controloc, 
Omeprazol, Lanzul, Helicid, Omar, Gasec, Ortanol  
 nie  tak  nie pamiętam 

16. Czy przeprowadzono u Pani/Pana zabieg w obrębie brzucha lub jelita grubego?  
 nie  tak  

17. Czy przebył/a Pani/Pan w przeszłości kolonoskopię? 
 nie  tak  
jeśli tak, to w którym roku było ostatnie badanie? ........   
jeśli tak, to ile było wszystkich kolonoskopii? .......  
jeśli tak, to czy kolonoskopię wykonano w ramach programu profilaktycznego   
 nie   tak    nie pamiętam 
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Wyrażam zgodę na udział w projekcie „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn” zwanego dalej „Projektem”. 

Informację o Projekcie otrzymałem/-am. 

 

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

 

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych bezpośrednio od osoby 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 

53-413 Wrocław; 

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 

Wrocław może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@dco.com.pl lub osobiście w siedzibie ADO lub drogą 

listowną na adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Profilaktyka i wczesne wykrywanie 

nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet 

i mężczyzn” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i c) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. 

obowiązek archiwizacji dokumentacji medycznej wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) 

oraz do celów profilaktyki zdrowotnej; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Projektu oraz prowadzenia analizy jego 

efektywności oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu udziału w projekcie „Profilaktyka i wczesne 

wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale 

dla kobiet i mężczyzn” 

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w tym Programie. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
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Pytania epidemiologiczne*:  
 
1. Czy jest Pan(i) chory(a) na COVID-19? TAK / NIE 

2. Czy chorował(a) Pan(i) na COVID-19? TAK / NIE 

Jeśli tak to (data) od …………..  do  ………….. ? 

3. Czy podejrzewa Pan(i) u siebie zachorowanie na COVID-19? TAK / NIE 

4. Czy podejrzewał(a) Pan(i) zachorowanie na COVID-19? TAK / NIE 

Jeśli tak, to  - kiedy? ……………………..  

5. Czy przebywa Pan(i) aktualnie na kwarantannie? TAK / NIE 

6. Czy przebywał(a) Pan(i) na kwarantannie? TAK/NIE  

Jeśli przebywał\(a) Pan(i) na kwarantannie to od (data).................. do .......................  

7. Czy w ciągu ostatnich 14-28 dni przebywał(a) Pan(i) w odległości do 2 metrów od osoby 
z potwierdzoną laboratoryjnie infekcją koronawirusem (wywołującym chorobę COVID-19) przez 
co najmniej 5 minut lub miał(a) Pan(i) bezpośredni kontakt ze śluzem lub śliną tej osoby?  
TAK / NIE  

8. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał Pan(i) któryś z następujących objawów: 
a.       gorączka 37,5 C lub wyższa lub możliwe objawy gorączki takie jak naprzemienne dreszcze 

i pocenie się  TAK / NIE 
b.       kaszel TAK / NIE 
c.       problemy z oddychaniem, duszność lub silny świszczący oddech  TAK / NIE 
d.       dreszcze TAK / NIE 
e.       bóle mięśni TAK / NIE 
f.        ból gardła  TAK / NIE 
g.       biegunka  TAK / NIE 
h.       utrata zapachu lub smaku lub zmiana smaku  TAK / NIE 

 
Oświadczam, że: 

1. na powyższe pytania odpowiedziałem(-am) zgodnie z prawdą i moim aktualnym stanem wiedzy; 
2. jestem świadomy(-a), że zatajenie jakiejkolwiek informacji o moim stanie zdrowia może narazić 

personel szpitala i innych pacjentów na ryzyko zachorowania i/lub śmierci; 
3. jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, 
4. przyjmuję do wiadomości, że powyższe dane przetwarzane są z uwagi na działania prewencyjne 

w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, na podstawie art. 9 ust. 2 
lit i) oraz art. 6 ust. 1 lit e) RODO , które przewidują sytuacje związane z ochroną zdrowia 
i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Dane mogą być także przetwarzane do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 
przez stronę trzecią, w szczególności dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f 
RODO*). Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych mogą Państwo uzyskać na stronie 
internetowej Administratora www.dco.com.pl w zakładce Ochrona danych osobowych. 

 
 

……………………        ………………………………………………….. 

DATA                              PODPIS   
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