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Kolonoskopia w ramach Programu Badań Przesiewowych 
raka jelita grubego – czy może być właściwie 
przeprowadzona przez rezydenta chirurgii ogólnej?
Colonoscopy for colorectal cancer screening – is it effective in the 
hands of a general surgery resident?
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StreSzczenie:  WPrOWADzenie: Kolonoskopię uznaje się za złoty standard badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego (RJG). 
Trening endoskopowy jest podstawowym elementem programu specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. Pacjenci pow-
inni otrzymywać świadczenia medyczne najwyższej jakości, co nie zmienia faktu, że rezydenci muszą również nabierać 
doświadczenia. Celem naszego badania była ocena skuteczności kolonoskopii wykonywanych przez rezydentów chirurgii 
ogólnej z porównaniem wskaźników jakości pomiędzy lekarzami specjalistami i lekarzami w trakcie specjalizacji.

  MAteriAŁY i MetODY: Analiza objęła 6384 pacjentów w wieku od 40 do 65 lat, którzy zostali poddani przesiewowemu bada-
niu kolonoskopowemu w okresie od października 2014 r. do lutego 2018 r. Pacjentów podzielono na dwie grupy: w grupie 
pierwszej pacjenci byli badani przez rezydentów, w grupie drugiej – przez specjalistów chirurgii ogólnej. Pomiędzy grupami 
porównano wskaźniki jakości badania, takie jak osiągalność kątnicy (cecal intubation rate, CIR), współczynnik wykrywalności 
gruczolaków (adenoma detection rate, ADR) i poziom tolerancji pacjenta.

  WYniKi: Grupa pierwsza obejmowała 2268 (35,53%) pacjentów, a grupa druga – 4116 (64,47%). Całkowita osiągalność 
kątnicy (CIR) wynosiła 95,99% i była równa w obu grupach (p = 0,994). Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w 
wykrywalności gruczolaków (ADR), która to wynosiła 29,3% w grupie rezydentów i 27,66% w grupie specjalistów (p = 0,203). 
Tolerancję badania oceniono jako bardzo dobrą (w skali 4-stopniowej) w 78,98% przypadków w grupie specjalistów i 75,18% 
w grupie rezydentów (p < 0,001).

  WniOSKi: Przy założeniu właściwego środowiska do nauki rezydenci są w stanie wykonywać wysokiej jakości przesiewowe 
badania kolonoskopowe, muszą jednakże stale doskonalić swoją technikę, aby zwiększyć tolerancję badania przez pacjenta i 
osiągnąć biegłość specjalisty.

SŁOWA KluczOWe:   rak jelita grubego, badania przesiewowe, kolonoskopia, rezydenci, jakość

AbStrAct:   intrODuctiOn: Colonoscopy is considered to be a gold standard for colorectal cancer (CRC) screening. Endoscopy training 
is an essential component of general surgery training program. Patients should receive care at the highest level possible, 
nevertheless residents need to gain experience. The aim of our study was to evaluate the effectiveness of colonoscopy perfor-
med by general surgery residents by comparing quality indicators between surgical trainees and consultants.

  MAteriAlS AnD MetHODS: The analysis included 6384 patients aged 40–65 who underwent screening colonoscopy be-
tween October 2014 and February 2018. The patients were divided into two groups: group I – patients examined by residents, 
group II - patients examined by board-certified general surgeons. Quality indicators such as cecal intubation rate, adenoma 
detection rate and patient tolerance scale were compared between the two groups. 

  reSultS: Group I comprised 2268 (35.53%) and group II 4116 (64.47%) patients. The overall cecal intubation rate (CIR) was 
95.99%, equal for both groups (p = 0.994). There was no statistically significant difference in adenoma detection rate: 29.30% 
among residents and 27.66% among consultants (p = 0.203). Patient tolerance of the examination was very good (4-point 
scale) in consultants group in 78.98% of cases and in 75.18% cases among residents (p < 0.001).  

  cOncluSiOn: In a proper learning environment general surgery residents are able to perform high-quality and effective 
screening colonoscopy. However, residents need to continue the progress in their technique to improve patient tolerance in 
order to reach the proficiency of a consultant.

KeYWOrDS:  colorectal, cancer, screening, colonoscopy, residents, quality
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MAteriAŁY i MetODY

Przeprowadziliśmy dwuośrodkowe badanie w II Katedrze i Klinice 
Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go oraz w Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Zabiegowym 
MEDICINA w Krakowie. Badanie uzyskało akceptację lokalnej ko-
misji bioetycznej i zostało przeprowadzone w zgodzie z zasadami 
zawartymi w Deklaracji Helsińskiej (KBN nr 122.6120.36.2016).

Pacjenci
Wybraliśmy grupę 6384 pacjentów w wieku od 40 do 65 lat, któ-
rzy zostali poddani przesiewowemu badaniu kolonoskopowemu w 
okresie od października 2014 r. do lutego 2018 r. (jako część Pro-
gramu Badań Przesiewowych raka jelita grubego w ramach Naro-
dowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych finanso-
wanego przez Ministerstwo Zdrowia). Pacjenci z wcześniejszym 
wywiadem choroby zapalnej jelit, czynnym nowotworem lub wy-
sokim ryzykiem znieczulenia ogólnego (ASA IV) byli wyłączeni z 
grupy. Wszyscy zakwalifikowani zostali ocenieni przed badaniem 
i wyrazili świadomą zgodę na badanie w formie pisemnej. Pacjen-
tów poinformowano o konieczności przyjęcia środka przeczysz-
czającego (tzn. 420 g glikolu polietylenowego (PEG) w 4 l wody) 
wieczorem przed porannym badaniem oraz w dwóch dawkach po-
dzielonych w przypadku badania w godzinach popołudniowych.

Warunki badania
Wykorzystaliśmy zestaw kolonoskopów firmy Olympus (Olympus 
Optical Co., Ltd., Tokio, Japonia). Pacjentów podzielono na dwie 
grupy w zależności od doświadczenia operatora.

W grupie pierwszej znalazło się 2268 pacjentów poddanych ba-
daniu przez lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, któ-
rzy uzyskali certyfikat potwierdzający umiejętności endoskopowe 
wydany przez Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Grupa druga obejmowała 4116 pacjentów, u których badanie prze-
prowadzili lekarze specjaliści chirurgii ogólnej (każdy z nich wy-
konał ponad 5000 kolonoskopii). 

Charakterystyka przedoperacyjna pacjentów obejmowała dane de-
mograficzne, współczynnik masy ciała (body mass index, BMI), wy-
wiad rodzinny nowotworów złośliwych oraz choroby współistniejące.

Rezultaty
ADR określono jako iloraz liczby wykonanych kolonoskopii, w 
których rozpoznano jednego lub więcej gruczolaków potwier-
dzonych histopatologicznie, oraz całkowitej liczby wykonanych 
kolonoskopii. Porównaliśmy wartość wskaźnika ADR pomiędzy 
obiema grupami.

Osiągalność kątnicy (CIR) zdefiniowano jako głęboką penetrację 
jelita ślepego końcem endoskopu, który był w stanie dotknąć uj-
ścia wyrostka robaczkowego. Osiągalność kątnicy była kolejnym 
wskaźnikiem jakości, którego użyliśmy do porównania obu grup.

Kolejne punkty końcowe badania, które potencjalnie mogły różnić 
się miedzy grupami, stanowiły: tolerancja badania przez pacjenta 
(w 4-punktowej skali) oraz lokalizacja zmian.

WPrOWADzenie

Rak jelita grubego (RJG) stanowi jedną z głównych przyczyn cho-
robowości i śmiertelności na świecie. Jest drugim najczęstszym 
rodzajem nowotworu w Europie i drugą najczęstszą przyczyną 
zgonów związanych z nowotworem złośliwym. RJG rozwija się 
z polipowatych zmian przednowotworowych w obrębie okrężni-
cy i odbytnicy – szybkie wykrywanie i usuwanie tych zmian po-
zwala na zapobieganie rozwojowi nowotworu i wczesne leczenie. 
Kolonoskopia odgrywa kluczową rolę we wczesnym wykrywaniu 
i usuwaniu zmian przednowotworowych oraz może być uznana 
za złoty standard badań przesiewowych cechujący się wysoką czu-
łością i swoistością [1, 2, 3].

Wybrano i określono mierzalne wskaźniki/parametry jakości w 
endoskopii. Pełna kolonoskopia, definiowana jako przejście kolo-
noskopem wzdłuż całej długości jelita grubego do kątnicy i jelita 
krętego, jest jednym z podstawowych mierników jakości zabiegu 
wyrażonym jako osiągalność kątnicy (cecal intubation rate, CIR) 
[4]. Jednak CIR dostarcza informacji również na temat operatora 
wykonującego badanie. Minimalna standardowa wartość wskaźnika 
osiągalności kątnicy powinna przekraczać 90% zgodnie z wytycz-
nymi Amerykańskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterolo-
gicznej (American Society for Gastrointestinal Endoscopy, ASGE) 
oraz Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii (American 
College of Gastroenterology, ACG) [5].

Innym niezmiernie istotnym wskaźnikiem jakości jest współ-
czynnik wykrywalności gruczolaków (adenoma detection rate, 
ADR). Jest on zdefiniowany jako odsetek pacjentów w wieku ≥50 
lat poddawanych pierwszorazowej kolonoskopii przesiewowej, 
u których rozpoznano i usunięto co najmniej jeden gruczolak. 
Europejskie Towarzystwo Endoskopii Gastroenterologicznej 
(European Society of Gastrointestinal Endoscopy, ESGE) w za-
leceniach wskazuje, że doświadczony endoskopista powinien 
osiągać ADR na poziomie co najmniej 25% [6, 7]. Wysoki ADR 
wiąże się z mniejszym odsetkiem rozwoju RJG w okresie pomię-
dzy badaniami.

Trening endoskopowy jest podstawowym elementem szkolenia 
w zakresie chirurgii ogólnej. W aktualnych wytycznych progra-
mów przesiewowych określono minimalne doświadczenie kolo-
noskopistów w ciągu całego życia zawodowego oraz minimalną 
liczbę zabiegów przesiewowych wykonywanych rocznie. Zaleca 
się przeprowadzenie co najmniej 1000 kolonoskopii w przeszło-
ści oraz wykonywanie minimum 150 przesiewowych kolonosko-
pii rocznie, co powinno wystarczyć lekarzowi biorącemu udział 
w programie przesiewowego wykrywania RJG [8, 9].

W ramach dalszego ujednolicania szkolenia chirurgicznego To-
warzystwo Chirurgów Polskich wymaga od rezydentów przed-
łożenia certyfikatu upoważniającego do wykonywania zabiegów 
endoskopowych. Niniejsze badanie miało sprawdzić, czy młodsi 
rezydenci szkoleni zgodnie z programem specjalizacji są w stanie 
w sposób kompetentny i bezpieczny przeprowadzać przesiewowe 
badania kolonoskopowe.

Celem naszej analizy była ocena jakości i skuteczności kolono-
skopii wykonywanej przez rezydentów chirurgii ogólnej poprzez 
porównanie wskaźników jakości pomiędzy specjalizantami i spe-
cjalistami wykonującymi badania przesiewowe w kierunku RJG.
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kowity ADR wyniósł 28,23%, odpowiednio 29,3% w grupie rezy-
dentów i 27,66% w grupie specjalistów (p = 0,203). Wyniki przed-
stawiono w tab. II.

Lokalizację zmian przedstawiono w tab. III.

W tab. IV przedstawiono analizę regresji jedno- i wieloczynniko-
wej wpływu wybranych parametrów na osiągalność kątnicy. Istot-
nymi czynnikami okazały się: płeć pacjenta, tolerancja badania, 
przygotowanie jelita.

W tab. V przedstawiono analizę regresji jedno- i wieloczynniko-
wej wpływu wybranych parametrów na wskaźnik wykrywalności 
gruczolaków. Istotnymi czynnikami były: osiągalność kątnicy, płeć 
pacjenta, tolerancja badania, przygotowanie jelita.

DYSKuSJA

Trening endoskopowy stanowi jeden z podstawowych elementów 
szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chirurgii ogólnej w Polsce. 
Jest również wymagany przez Towarzystwo Chirurgów Polskich 
(TCP). Duże znaczenie treningu endoskopowego w czasie rezy-
dentury zostało potwierdzone przez osoby kończące szkolenie 
oraz kierowników specjalizacji [10, 11].

Ostatnio w 2014 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy pro-
gram specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, w którym zwiększo-
no liczbę wymaganych zabiegów endoskopii przewodu pokarmo-
wego do 100 w czasie szkolenia specjalizacyjnego. Jednakże TCP 
przyjęło bardziej restrykcyjne kryteria certyfikacji. Aby uzyskać 

AnAlizA StAtYStYcznA

Wszystkie dane analizowano z wykorzystaniem oprogramowania 
StatSoft STATISTICA v.12.5 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, USA). 
Wyniki przedstawiono w postaci średniej ± odchylenie standar-
dowe (standard deviation, SD), mediany i rozstępu ćwiartkowego 
(interquartile range, IQR). Do porównania zmiennych nominal-
nych użyto testu zgodności chi-kwadrat Pearsona oraz chi-kwa-
drat z poprawką Yatesa. Testu Shapiro-Wilka użyto do potwierdze-
nia normalności rozkładu. Dane ilościowe porównano z użyciem 
testu t-Studenta (dla rozkładu normalnego) lub testu U Manna-
-Whitneya (dla pozostałych rozkładów). Skonstruowano modele 
regresji jedno- i wieloczynnikowej obejmujące zmienne ciągłe i 
nominalne. Wyniki uznawano za statystycznie istotne dla warto-
ści p mniejszej niż 0,05.

WYniKi

Nie obserwowaliśmy różnicy między grupami w odniesieniu do 
płci i BMI (odpowiednio p = 0,089 i p = 0,607). Stwierdzono nie-
wielką różnicę w medianie wieku miedzy obiema grupami: odpo-
wiednio 62 i 63 lata (p < 0,001). Nie było różnicy w odniesieniu 
do wywiadu rodzinnego nowotworów (8,73% vs. 8,6%, p = 0,86).

Podstawową charakterystykę oraz porównanie grup pierwszej i dru-
giej z uwzględnieniem wywiadu chorobowego przedstawiono w tab. I.

Całkowita osiągalność kątnicy (CIR) wyniosła 95,99% i była równa 
dla obu grup (p = 0,994). Nie obserwowano istotnej statystycznie 
różnicy w wartości wskaźnika wykrywalności gruczolaków. Cał-

tab. i.  Podstawowa charakterystyka obu grup.

Łącznie rezYDenci SPecJAliści WArtOść P

N (%) 6384 (100%) 2268 (35,53%) 4116 (64,47%) –

Mężczyźni/kobiety (%) 3154/3230 (49%/51%) 1153/1115 (51%/49%) 2001/2115 (49%/51%) 0,0891

Mediana wieku (IQR) 62 (60–64) 62 (59–64) 63 (60–65) <0,0012

Mediana BMI (IQR) 27,55 (24,91–30,49) 27,68 (25,07–30,80) 27,47 (24,85–30,48) 0,0672

Wywiad nowotworów złośliwych 552 (8,65%) 198 (8,73%) 354 (8,6%) 0,861

Wcześniejsza kolonoskopia 1013 (15,87%) 415 (18,3%) 598 (14,53%) <0,0011

Krwawienie z dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego / Niedokrwistość

91 (1,43%) 65 (2,87%) 26 (0,63%) <0,0011

Utrata masy ciała 19 (0,3%) 16 (0,71%) 3 (0,07%) <0,0011

Zmiana rytmu wypróżnień 47 (0,74%) 32 (1,41%) 15 (0,36%) <0,0011

Leki 1112 (17,42%) 438 (19,31%) 674 (16,38%) 0,0031

Aspiryna 983 (15,4%) 389 (17,15%) 594 (14,43%) 0,0041

Sintrom/Acenocumarol/Warfin 72 (1,13%) 29 (1,28%) 43 (1,04%) 0,4693

Plavix/Clopidogrel/Areplex/Trombex/Plavocorin 43 (0,67%) 30 (0,73%) 13 (0,57%) 0,573

Palenie papierosów 1181 (18,5%) 396 (17,46%) 785 (19,07%) 0,1121

Operacje 2691 (42,15%) 949 (41,84%) 1742 (42,32%) 0,711

Współistniejące choroby sercowo-naczyniowe 660 (10,34%) 246 (10,85%) 414 (10,06%) 0,3221

Współistniejące choroby płuc 241 (3,78%) 88 (3,88%) 153 (3,72%) 0,7431

Cukrzyca typu 2 700 (10,96%) 224 (9,88%) 476 (11,56%) 0,0391

Przewlekła choroba nerek 33 (0,52%) 15 (0,66%) 18 (0,44%) 0,3113

1test zgodności chi-kwadrat Pearsona
2test Manna-Whitneya
3test chi-kwadrat z poprawką Yatesa
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ogólnej lub gastroenterologii. Obecnie międzynarodowe towarzy-
stwa endoskopowe stopniowo rezygnują z arbitralnie przyjętych 
liczb i uznają, że poziom kompetencji powinien być określany na 
podstawie bardziej obiektywnych kryteriów [12].

akredytację TCP, kandydaci muszą wykonać co najmniej 100 ko-
lonoskopii i 50 polipektomii. Aby móc wykonywać badania prze-
siewowe w kierunku raka jelita grubego, lekarz musi uzyskać po-
wyższy certyfikat albo ukończyć specjalizację w zakresie chirurgii 

tab. ii.  Wyniki kolonoskopii wykonywanych w ramach programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Łącznie rezYDenci SPecJAliści WArtOść P

Osiągalność kątnicy 6128 (95,99%) 2177 (95,99%) 3951 (95,99%) 0,9941

ADR 1516 (28,23%) 543 (29,3%) 973 (27,66%) 0,2031

Znieczulenie ogólne 616 (9,65%) 201 (8,86%) 415 (10,08%) 0,1141

Tolerancja badania (znieczulenie miejscowe) <0,0011

słaba 180 (2,82%) 87 (3,84%) 93 (2,26%)

średnia 336 (5,26%) 148 (6,53%) 188 (4,57%)

dobra 912 (14,29%) 328 (14,46%) 584 (14,19%)

bardzo dobra 4956 (77,63%) 1705 (75,18%) 3251 (78,98%)
1test zgodności chi-kwadrat Pearsona

tab. iii.  Lokalizacja zmian.

Łącznie rezYDenci SPecJAliści WArtOść P

Kątnica 120 (1,88%) 57 (2,51%) 63 (1,53%) <0,0011

Okrężnica wstępująca i zgięcie wątrobowe 247 (3,87%) 106 (4,67%) 141 (3,43%)

Poprzecznica 149 (2,33%) 54 (2,38%) 95 (2,31%)

Zgięcie śledzionowe i okrężnica zstępująca 142 (2,22%) 59 (2,6%) 95 (2,31%)

Esica 1046 (16,38%) 715 (31,53%) 331 (8,04%)

Odbytnica 672 (10,53%) 513 (22,62%) 159 (3,86%)
1test zgodności chi-kwadrat Pearsona

tab. iV.  Jedno- i wieloczynnikowe modele regresji dla czynników potencjalnie wpływających na osiągalność kątnicy.

Or 95% ci WArtOść P

JEDNOCZYNNIKOWA

Rezydenci vs. specjaliści 1 0,99–1,01 0,823

Mężczyźni/kobiety 1,84 1,42–2,4 <0,001

Wiek 1 0,98–1,02 0,855

Otyłość 1,23 0,93–1,64 0,152

Poprzednia kolonoskopia 0,86 0,62–1,18 0,347

Krwawienie z d.o.p.p. / Niedokrwistość 1,87 0,46–7,64 0,383

Niezamierzona utrata masy ciała 1,91 0,001–11,53 0,734

Zmiana rytmu wypróżnień 1,34 0,001–173,57 0,91

Leki 1,05 0,74–1,48 0,796

Aspiryna 1,05 0,75–1,46 0,791

Znieczulenie 2,44 1,33–4,49 0,004

Tolerancja badania 4,97 4,37–5,66 <0,001

Przygotowanie jelita R 1,08 1,07–1,08 <0,001

Przygotowanie jelita M 1,07 1,06–1,08 <0,001

Przygotowanie jelita L 1,07 1,04–1,09 <0,001

WIELOCZYNNIKOWA

Mężczyźni/kobiety 1,2 0,74–1,93 0,463

Znieczulenie 1,79 0,65–4,98 0,262

Tolerancja badania 2,12 1,65–2,72 <0,001

Przygotowanie jelita R 1,07 1,05–1,08 <0,001

Przygotowanie jelita M 1 0,99–1,02 0,602

Przygotowanie jelita L 1,08 1,03–1,13 <0,001
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W naszej analizie wykazaliśmy statystycznie istotne różnice do-
tyczące tolerancji badania pomiędzy obiema grupami pacjentów. 
Kolonoskopie wykonywane w znieczuleniu miejscowym przez re-
zydentów były gorzej tolerowane, podobnie jak identyczne badania 
wykonywane przez konsultantów. Dobrą tolerancję obserwowano 
w 75,18% badań wykonywanych przez rezydentów w porównaniu 
do 78,98% wykonywanych przez specjalistów. Istnieją doniesienia 
sugerujące, że pacjenci poddawani badaniu przez chirurga częściej 
zgłaszają dolegliwości bólowe w porównaniu do badań wykony-
wanych przez gastroenterologów [17]. Jednakże nie znaleźliśmy 
żadnej pracy porównującej występowanie bólu w trakcie badań 
wykonywanych przez rezydenta i specjalistę. Większy dyskomfort 
może wpływać na odsetek ukończonych badań. Ocena tolerancji 
pacjenta jest również dyskusyjna. Opinie lekarza i pacjenta mogą 
różnić się w odniesieniu do poziomu dyskomfortu w czasie zabie-
gu. W naszej pracy analizowaliśmy ocenę przez lekarza.

Wykazaliśmy, że wyniki przesiewowych kolonoskopii i ich jakość 
są porównywalne między rezydentami i specjalistami. Niewiele 
mniejsza tolerancja badań wykonywanych przez lekarzy w trakcie 
specjalizacji nie wpłynęła na odsetek dokończonych badań. Nie 
obserwowaliśmy również istotnej statystycznie różnicy w odset-
ku osiągnięcia kątnicy: 95,99% w grupie rezydentów i 95,99% w 
grupie specjalistów. Wartości CIR w obu grupach spełniają kry-
teria Komisji Europejskiej i Narodowego Programu Zdrowotnego 
Przesiewowego Wykrywania Raka Jelita w Anglii (National Health 
Service Bowel Cancer Screening Programme, NHSBCSP), gdzie 
za minimalną wartość CIR przyjęto 90% [18]. Zarówno rezyden-

Wykazano, że chirurdzy są w stanie wykonywać wysokiej jakości 
badania endoskopowe przy niskim odsetku powikłań. Badania kli-
niczne, w tym badania prospektywne, potwierdzają, że kolonosko-
pie wykonywane przez chirurgów cechują się dobrą skutecznością, 
a wyniki są porównywalne z badaniami przeprowadzanymi przez 
gastroenterologów [13, 14]. Zgodnie z naszą wiedzą przeprowa-
dzono dotychczas niewiele badań porównujących wyniki między 
rezydentami i specjalistami. Nie znaleźliśmy doniesień dotyczą-
cych przesiewowej kolonoskopii i różnic w jej wykonywaniu po-
między tymi grupami lekarzy.

W obu jednostkach, w których przeprowadziliśmy badanie, re-
zydenci z odpowiednim doświadczeniem i po uzyskaniu zgo-
dy kierownika kliniki wykonywali badania bez bezpośredniego 
nadzoru. Specjalista, który nadzorował badania, znajdował się w 
zakładzie endoskopii i był skłonny udzielić pomocy w razie po-
trzeby. Ten rodzaj organizacji pracy daje rezydentowi możliwość 
podejmowania autonomicznych decyzji, a przy tym skorzystania 
z wiedzy bardziej doświadczonego kolegi. Nie obserwowaliśmy 
dotychczas żadnych niedogodności związanych z naszym syste-
mem pracy. Gdy istniały wskazania do przerwania badania przed 
osiągnięciem kątnicy (np. w przypadku nasilonych dolegliwości 
bólowych lub ryzyka perforacji), rezydenci przerywali działania. 
Pacjenci byli kierowani na badanie TK, kolonoskopię TK lub wlew 
kontrastu barytowego w razie potrzeby. W celu utrzymania naj-
wyższej jakości stosowaliśmy zasadę co najmniej 6-minutowego 
czasu wyjścia, która jest uznawana za standard postępowania z 
uwagi na związek z ADR [15, 16].

tab. V.  Jedno- i wieloczynnikowe modele regresji dla czynników potencjalnie wpływających na ADR.

Or 95% ci WArtOść P

JEDNOCZYNNIKOWA

Rezydenci vs. specjaliści 0,92 0,82–1,04 0,199

Mężczyźni/kobiety 0,5 0,45–0,57 <0,001

Wiek 1,03 1,01–1,05 0,003

Otyłość 1,28 1,12–1,45 <0,001

Krwawienie z d.o.p.p. / Niedokrwistość 1,14 0,68–1,91 0,625

Niezamierzona utrata masy ciała 1,13 0,35–3,69 0,839

Zmiana rytmu wypróżnień 1,17 0,57–2,38 0,672

Leki 1,04 0,9–1,21 0,561

Aspiryna 1,02 0,74–1,39 0,92

Znieczulenie 1,2 0,98–1,47 0,083

Tolerancja badania 1,38 1,25–1,52 <0,001

Osiągalność kątnicy 3,48 2,23–5,44 <0,001

Przygotowanie jelita R 1,02 1,01–1,02 <0,001

Przygotowanie jelita M 1,01 1,01–1,02 <0,001

Przygotowanie jelita L 0,99 0,98–1,01 0,444

WIELOCZYNNIKOWA

Mężczyźni/kobiety 0,53 0,47–0,6 <0,001

Wiek 1,03 1,01–1,43 <0,001

Otyłość 1,23 1,08–1,4 0,002

Tolerancja badania 1,17 1,05–1,3 0,006

Osiągalność kątnicy 1,67 0,87–3,23 0,122

Przygotowanie jelita R 1,01 1–1,03 0,018

Przygotowanie jelita M 1,01 1–1,02 0,131
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niego przeszkolenia, zanim zaczną wykonywać badania bez nad-
zoru. Nasz sposób szkolenia opisany powyżej jest akceptowany 
na świecie, a podobne badania potwierdziły jego skuteczność [22, 
23]. Tym samym pacjenci poddawani przesiewowej kolonoskopii 
otrzymują świadczenia medyczne najwyższej jakości. Rezydenci 
przed przystąpieniem do samodzielnych badań wymagają odpo-
wiedniego szkolenia pod okiem specjalisty, a w momencie włą-
czenia do programu badań przesiewowych ich wyniki są moni-
torowane. Ministerstwo Zdrowia prowadzi nadzór nad jakością 
badań przesiewowych RJG, zatem niemożliwym jest obniżenie 
standardów w akredytowanych jednostkach. Nasze badanie ce-
chuje się jednak pewnymi ograniczeniami. Było ono prowadzone 
w zaledwie dwóch ośrodkach uniwersyteckich akredytowanych 
do wystawiania certyfikatów umiejętności w zakresie badań endo-
skopowych. Dla szerszej perspektywy należałoby uzyskać dane z 
ośrodków nieakademickich. Z drugiej strony nasze badanie opar-
liśmy na dużej liczbie wykonanych kolonoskopii. Przedstawione 
wyniki mogą stanowić podstawę poprawy jakości oraz szkolenia 
specjalizacyjnego w zakresie chirurgii ogólnej.

WniOSKi

We właściwym środowisku szkoleniowym rezydenci w trakcie 
specjalizacji z chirurgii ogólnej są w stanie wykonywać wysokiej 
jakości przesiewowe badania kolonoskopowe. Badania przez nich 
wykonywane cechują się podobną wartością do tych przeprowa-
dzanych przez specjalistów. Jednakże w przypadku rezydentów 
istnieje konieczność poprawy tolerancji badania przez pacjentów 
w celu osiągnięcia biegłości porównywalnej ze specjalistą.

ci, jak i specjaliści w naszym ośrodku spełniali bardziej restryk-
cyjne kryteria przyjęte przez Amerykańską Grupę Roboczą ds. 
Raka Jelita Grubego (US Multi-Society Task Force on Colorectal 
Cancer), gdzie punkt odcięcia dla badań przesiewowych ustalono 
na poziomie 95% [19].

Wskaźnik ADR pomiędzy obiema grupami nie wykazywał istot-
nych statystycznie różnic. Przekraczał on minimalne standardy 
opisywane w literaturze, takie jak wytyczne Amerykańskiego To-
warzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ASGE), według 
których gruczolaki powinny być wykrywane u co najmniej 25% 
bezobjawowych mężczyzn i 15% kobiet [20]. Wskaźnik ADR obli-
czony zgodnie ze wzorem opisanym w sekcji Metody wyniósł łącz-
nie 28,23% i nie wykazywał istotnych różnic w teście chi-kwadrat 
ani w regresji jednoczynnikowej. Wskaźnik ADR dla rezydentów 
wynosił 29,3%, a dla specjalistów 27,66% (wartość p była rów-
na odpowiednio 0,203 i 0,199). Istnieje możliwość, że powyższa 
różnica 1,64% we wskaźnikach wynika z faktu, że specjaliści byli 
bardziej doświadczeni w obrazowaniu w wąskim paśmie światła 
(narrow band imaging, NBI), które pomaga uwidocznić architek-
turę mikrokrążenia i podjąć decyzję o nieusuwaniu polipów hi-
perplastycznych [21]. Jednakże nie każde badanie zawierało oce-
nę w skali Kudo przy opisie uwidocznionych zmian, zatem ciężko 
ocenić rzeczywisty wpływ NBI na ADR.

Podsumowując, w naszym badaniu rezydenci nie różnili się zna-
cząco od specjalistów w odniesieniu do jakości wykonywania prze-
siewowych kolonoskopii. Wskaźniki opisujące jakość skriningu 
RJG utrzymywały się na wysokim poziomie. Oczywiście kwestią 
bezdyskusyjną pozostaje fakt, że rezydenci wymagają odpowied-
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