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Badanie przesiewowe  
w trakcie ciąży 

• Słuch u noworodka 
• Badanie fizykalne (oczy, serce, bioderka  
i morfologia) w ciągu 3 dni od urodzenia  

i kolejne w ciągu 6–8 tygodni od urodzenia 
• Badanie krwi z pięty noworodka  

(w kierunku 9 rzadkich schorzeń) 

www.nhs.uk/pregnancyscreening

Oferowane kobietom w wieku  
od 25 do 49 lat co 3 lata i  

kobietom w wieku  
od 50 do 64 lat co 5 lat. 

www.nhs.uk/cervical

Oferowane osobom w wieku od  
60 do 74 lat co 2 lata. W latach  

2021–2025 badania przesiewowe są stopniowo 
oferowane również osobom po 50. roku  

życia. Osoby powyżej 75. roku życia mogą po-
prosić o wykonanie badania przesiewowego,  

dzwoniąc pod numer 0800 7076060.
 

www.nhs.uk/bowel

• Anemia sierpowata talasemia 
(najlepiej do 10. tygodnia)

• Choroby zakaźne (HIV, wirusowe zapalenie 
wątroby typu B i syfilis)

• Zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół Patau
• 11 schorzeń fizycznych u dziecka 

(badanie w 20. tygodniu)
• Retinopatia cukrzycowa (dla kobiet  

cierpiących na cukrzycę) 

www.nhs.uk/pregnancyscreening

Oferowane corocznie osobom 
cierpiącym na cukrzycę, które 
ukończyły 12. rok życia i starszym. 

www.nhs.uk/diabeticeye

Lokalne dane kontaktowe:  

Oferowane rutynowo kobietom 
w wieku od 50 do 71 lat. Starsze 
mogą zgłosić się samodzielnie.  

www.nhs.uk/breast

Lokalne dane kontaktowe:  

Oferowane mężczyznom w roku,  
w którym kończą 65. rok życia.  
Starsi mogą zgłosić się samodzielnie. 

www.nhs.uk/aaa

Lokalne dane kontaktowe:  
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Twój wybór 
Wszystkie badania przesiewowe niosą ze sobą 
potencjalne korzyści, ale też i potencjalne szkody. 

Decyzja, czy poddać się badaniu przesiewowemu, 
jest wyborem osobistym i tylko Ty możesz ją podjąć. 
Masz prawo poddać się badaniom przesiewowym 
lub ich odmówić. 

Na każdym etapie procesu badania przesiewowego 
można dokonać samodzielnego wyboru co do 
dalszych badań, leczenia, porad i wsparcia. 

DALSZE  
BADANIA 

Krótkie animacje 
objaśniające 
badania 
przesiewowe. 

Napisane 
prostym 
językiem 
przewodniki  
z obrazkami. 

Informacja  
dla osób 
transpłciowych  
i niebinarnych. 

Więcej informacji włącznie z tymi materiałami znajdziesz na stronie: 
www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained 

Public Health England (PHE) stworzyło tę ulotkę w imieniu NHS. 
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Na czym polegają populacyjne  
badania przesiewowe

Badanie przesiewowe to proces 
badania zdrowych osób, które 
mogą mieć podwyższone ryzyko 
występowania pewnych chorób  
lub schorzeń. 

Można to wytłumaczyć,  
wyobrażając sobie sito. 

Badania przesiewowe są właśnie 
czymś w rodzaju „sita”, przez 
które większość badanych osób 
przechodzi bez problemów. Oznacza 
to, że w ich przypadku istnieje 
niewielkie ryzyko wystąpienia 
schorzenia, w kierunku którego 
wykonano badanie.  

PORADY  
I WSPARCIE 

LECZENIE 

BRAK DALSZYCH 
DZIAŁAŃ 

U osób, które pozostaną w „sicie”, 
ryzyko wystąpienia określonego 
schorzenia jest wyższe. Osoba 
przeprowadzająca badanie 
przesiewowe może następnie 
przekazać im odpowiednie informacje, 
zlecić dalsze badania lub leczenie,  
w zależności od potrzeb. 

BADANIE PRZESIEWOWE 

www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained

