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1 BREME RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI V SLOVENIJI 

Breme raka na debelem črevesu in danki je v Sloveniji velik javnozdravstveni problem kar je 
razvidno iz visoke incidence, prevalence, stopnje umrljivosti in slabšega petletnega preživetja 
bolnikov v primerjavi z evropskimi državami. Po podatkih Registra raka za Slovenijo je bilo leta 
2007 odkritih 1.392 novih primerov raka na debelem črevesu in danki, kar je med vsemi raki 
predstavljalo drugo najpogostejšo obliko novo odkrite rakave bolezni pri obeh spolih. Rak na 
debelem črevesu in danki je bil z 12,8% četrti najpogostejši rak pri moških in z 11,0 % tretji 
najpogostejši rak pri ženskah. Incidenca  raka na debelem črevesu in danki narašča že od leta 
1950, ko so začeli v registru beležiti novo odkrite primere bolezni. 

Do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bila skoraj polovica primerov novoodkritega raka 
na debelem črevesu in danki odkritih v omejenem stadiju, po 20,0% bolnikov je imelo razširjeno in 
razsejano bolezen, pri 10,0% pa stadij ni bil določen. Delež z razsejano obliko bolezni ostaja ves 
čas približno enak v zadnjih letih pa se je obrnil delež bolnikov z omejenim in razširjenim stadijem. 
Več kot polovica bolnikov ima v zadnjih letih ob diagnozi že razširjeno bolezen. To spremembo gre 
verjetno pripisati natančnejši diagnostiki in postopkom za zamejitev bolezni. Napredek v diagnostiki 
odseva tudi manjši delež bolnikov z neznanim stadijem, ki se je v zadnjih desetih letih prepolovil. 
Danes stadij ni določen pri manj kot 5,0 % bolnikov z rakom na debelem črevesu in danki. 

Podatki Registra raka za Slovenijo iz let 1993-1997 potrjujejo, da je več kot 80,0% bolnikov z 
rakom na debelem črevesu in 70,0% bolnikov z rakom danke odkritih, ko se je rak razširil iz 
črevesne stene v bezgavke (stadij regionalne razširitve) ali pa so bili prisotni že zasevki (stadij 
oddaljene razširitve oziroma razsejana bolezen). Delež odkritih primerov raka na debelem črevesu 
in danki v omejeni obliki bolezni se pri obeh spolih bistveno ne spreminja. Leta 2007 so v lokalno 
omejeni obliki odkrili samo 12,45% raka na debelem črevesa  in danki. Bolezen odkrita v stadiju 
regionalne ali oddaljene razširitve pomeni manjše možnosti uspešnega zdravljenja in manjše 
petletno preživetje v primeru, če je bolezen odkrita, ko se je že razširila čez črevesno steno. 

 

2 DRŽAVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA PREDRAKAVIH 

SPREMEMB IN RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI – PROGRAM SVIT  

2.1 Pravne osnove 

Na osnovi sklepa Zdravstvenega sveta Ministrstva za zdravje Republike Slovenije z dne 
14.12.2006 št. 0451 – 84/2006 – 15 je bil Zdravstveni dom Ljubljana – preventivna enota CINDI 
Slovenija določen za nosilca »Državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanje raka na 
debelem črevesu in danki«, v nadaljevanju Program Svit. S 1.7.2009 se je preventivna enota 
CINDI Slovenija vključno s Programom Svit pridružila Inštitutu za varovanje zdravja (IVZ) in s tem 
je na IVZ prešlo tudi nosilstvo Programa Svit. 

V Uradnem listu RS z dne 25.7.2008 je bila objavljena novela Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), ki v 13. členu spreminja 23. člen ZZVZZ, na podlagi 
katerega ima nosilec Programa Svit od 1.1.2009 zakonsko podlago za pridobivanje osebnih 
podatkov od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Centralnega registra prebivalstva in 
sicer o zavarovancih, ki so vključeni v programe preventivnih in sistematičnih pregledov in storitev 
zgodnjega odkrivanja dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih bolezni, vključno s presejalnimi 
testi ter določenimi storitvami s področja krepitve zdravja.   

Pravico do storitev Programa Svit imajo na osnovi druge alineje 23. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92 s spr.) in Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l. 
RS, št. 83/07) vse obvezno zdravstveno zavarovane osebe v RS v starosti od 50 do 69 let.  
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2.2 Algoritem izvajanja Programa Svit 

Program Svit je populacijsko zasnovan, organiziran in centralno voden prek Centralne enote Svit, 
ki jo sestavljajo: centralni laboratorij, klicni center, poštni terminal, upravljavsko-administrativna 
enota in računalniško-tehnološki center. Diagram procesa Programa Svit je prikazan v Prilogi 1. 
Vabila za sodelovanje v Programu Svit prejmejo vsako drugo leto vsi ljudje obeh spolov, stari od 
50 do 69 let, z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Vabilu so priložene informacije o 
Programu Svit in izjava o prostovoljnem sodelovanju. Vsem, ki vrnejo podpisano izjavo, Centralna 
enota Svit pošlje komplet za odvzem dveh vzorcev blata. Ljudje po odvzemu blata vrnejo komplet v 
centralni laboratorij Programa Svit, kjer opravimo laboratorijsko preiskavo blata na prikrito krvavitev 
po imunokemični metodi. Če v vzorcu blata ugotovimo sled krvi, preiskovancu predlagamo 
presejalno kolonoskopijo. Pred preiskavo ga usmerimo k osebnemu zdravniku za pripravo na 
kolonoskopijo. Obvestilo o pozitivnem izvidu pošljemo hkrati tudi osebnemu zdravniku. Ljudem z 
negativnim izvidom testa na prikrito krvavitev v blatu pošljemo obvestilo o negativnem izvidu in o 
tem, da ga bomo ponovno povabili v program čez dve leti. Obvestilo o negativnih izvidih 
opredeljenih pacientov pošljemo osebnemu zdravniku enkrat letno. 

Presejalne kolonoskopije in patohistologije izvajajo v mreži 24 presejalnih kolonoskopskih centrov 
(Tabela1) in 3 presejalnih patohistoloških centrov (Tabela 2), ki zagotavljajo standarde kakovosti 
opreme, kadrov in procesov presejalne kolonoskopije in patohistologije, ki jih je postavil in potrdil 
Programski svet programa. Seznam kolonoskopskih in patohistoloških centrov Programa Svit je 
priloga Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravsniško dejavnost, objavljen 
pa je tudi na spletni strani Programa Svit.  

 

Tabela 1. Mreža presejalnih kolonoskopskih centrov Programa Svit. 

KOLONOSKOPSKI CENTRI PROGRAMA SVIT  

Naziv Pošta  Kraj  Naslov 
UKC Ljubljana, KO za gastroenterologijo, Ambulanta 1 1000 Ljubljana Japljeva ulica 2 
UKC Ljubljana, KO za gastroenterologijo, Ambulanta 2  1000 Ljubljana Japljeva ulica 2 
PACIENT d.o.o.  1000 Ljubljana Savska cesta 3 
DIAGNOSTIČNI CENTER BLED d.o.o. – podružnica LJ 1000 Ljubljana Peričeva 37 
MEDICINSKI CENTER IATROS 1000 Ljubljana Parmova 51b 
MEDICINSKI CENTER HELIKS   1420 Trbovlje Opekarna 1 
ARCHIMED d.o.o.  2000 Maribor Razlagova ulica 24 
SPL. BOLNIŠNICA CELJE  3000 Celje Oblakova ulica 5 
SPL. BOLNIŠNICA BREŽICE  8250 Brežice Černelčeva 15, p.p. 126 
ABAKUS MEDICO d.o.o.  3250 Rog. Slatina Prvomajska 29 a 
ENDOMED d.o.o.  3000 Celje Ipavčeva 15 
KO ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJE GOLNIK  4204 Golnik Golnik 36 
SPL. BOLNIŠNICA JESENICE  4270 Jesenice Cesta maršala Tita 112 
DIAGNOSTIČNI CENTER BLED d.o.o.  4260 Bled Pod skalo 4 
DIAGNOSTIKA d.o.o.  4000 Kranj ZD KR, Gosposvetska 12 
SPL. BOLNIŠNICA IZOLA  6310 Izola Polje 35 
SPL. BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA  9000 Murska Sobota Ul. Dr. Vrbnjaka 6 
GASTROMEDICA d.o.o.  9252 Radenci Zdraviliško naselje 12 
SPL. BOLNIŠNICA DR. F. DERGANCA NOVA GORICA  5290 Nova Gorica Ul. padlih borcev 13 a 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Interni odd. 8000 Novo mesto Šmihelska c. 1 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Kirurški odd.  8000 Novo mesto Šmihelska c. 1 
SPL. BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC  2380 Slovenj Gradec Gosposvetska c. 1 
INTERNISTIČNA GASTRO. AMBULANTA Sonja Puhr 
Moličnik 2380 Slovenj Gradec ZD SG, Partizanska pot 16 
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA  3326 Topolšica Topolšica 61 
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Tabela 2. Mreža presejalnih patohistoloških centrov Programa Svit. 

PATOHISTOLOŠKI CENTRI PROGRAMA SVIT  

Naziv Pošta  Kraj  Naslov 

Oddelek za patologijo, Onkološki inštitut Ljubljana 1000 Ljubljana Zaloška cesta 2 

Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta Ljubljana 1000 Ljubljana Korytkova ulica 2 

Oddelek za patologijo, UKC Maribor 2000 Maribor Ljubljanska ulica 5 

 

Presejalna kolonoskopija se lahko izvede v ambulantnih ali bolnišničnih pogojih, kar je odvisno od 
preiskovančevega zdravstvenega stanja. Pričakujemo, da bo večina presejalnih kolonoskopij 
izvedena ambulantno. Kadar osebni zdravnik preiskovanca ugotovi, da je le-ta zdravstveno 
sposoben za ambulantno kolonoskopijo, preiskovanec pripravo na kolonoskopijo z mogočo 
prilagoditvijo terapevtskih shem in s čiščenjem črevesa opravi doma. Če bolnik za ambulantno 
kolonoskopijo ni zdravstveno sposoben, je mogoče preiskavo opraviti tako, da je preiskovanec 
sprejet v bolnišnico, kjer opravi čiščenje, po opravljeni kolonoskopiji pa lahko ostane tudi na 
opazovanju. Indikacijo za bolnišnično čiščenje črevesa in bolnišnično izvedbo kolonoskopije 
opredeli bolnikov osebni zdravnik, pri tem pa se po potrebi posvetuje s specialistom presejalnega 
kolonoskopskega centra.  

Ko je sprejeta odločitev o primerni obliki kolonoskopije, se preiskovanec in/ali njegov zdravnik 
dogovorita s Centralno enoto Svit za kraj in datum izvedbe kolonoskopije. Če po mnenju osebnega 
zdravnika obstaja absolutna kontraindikacija za kolonoskopijo, se o nadaljnjem vabljenju bolnika v 
Program Svit dogovorimo individualno. Presejalni kolonoskopski centri so mrežno razporejeni in 
dostopni po vsej Sloveniji. Z informacijskim sistemom Programa Svit so ob uporabi varnostnih 
protokolov zaščite osebnih podatkov povezani s tremi presejalnimi histopatološkimi laboratoriji, s 
katerimi poteka izmenjava odvzetih tkiv in izvidov po opravljenih histopatoloških preiskavah. 
Histopatološki izvid je osnova za nadaljnje ukrepanje. Bolnike, pri katerih je odkrit rak na debelem 
črevesu in danki, povabimo na prvi konziliarni pregled k zdravniku, ki je opravil kolonoskopijo. Ta 
bolnika seznani z diagnozo in ga napoti na nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje po smernicah. 
Presejalni kolonoskopski center osebnim zdravnikom sproti pošilja izvide s povzetki diagnostičnih 
in terapevtskih obravnav ter s priporočili za ukrepanje za vse obravnavane bolnike. 

Program Svit je oblikovan skladno s priporočili kakovosti za evropske presejalne programe RDČD. 
Razvili smo strokovne smernice in standarde kakovosti za vse medicinske postopke v Programu 
Svit, definirani in zahtevani so standardi kakovosti dela sodelujočih strokovnjakov s področja 
gastroenterologije, patohistologije, kirurgije in onkološkega zdravljenja, definirani in zahtevani so 
standardi kakovosti tehnične opreme in informacijskega sistema, vzpostavljeni so permanentno 
sledenje, evalvacija in kontrola indikatorjev kakovosti. 

 

2.3 Pomembna vloga osebnega zdravnika 

Izredno pomembna za uspeh Programa Svit je vloga osebnega zdravnika vsakega udeleženca v 
programu. S svojimi pojasnili in z vzpodbudo lahko bistveno vpliva na razumevanje programa in 
motivacijo za udeležbo. Osebni zdravniki aktivno vstopijo v program, kadar pri njihovih opredeljenih 
pacientih testiranje odkrije prikrito krvavitev v blatu. Osebni zdravnik bolnika s pozitivnim testom na 
prikrito krvavitev pripravi na kolonoskopijo in sodeluje v nadaljnji diagnostični in terapevtski 
obravnavi. Poleti 2008 so osebni zdravniki po pošti prejeli »Priročnik za družinske/osebne 
zdravnike«, v katerem so predstavljeni epidemiološki podatki o RDČD, skupine ljudi s posebnimi 
tveganji za nastanek raka, postopki Programa Svit, pristop k pripravi bolnikov na kolonoskopijo, 
priporočila za kolonoskopsko spremljanje ljudi z visokimi tveganji, mogoči odloženi zapleti po 
kolonoskopiji in kratek opis priprave bolnika z odkritim rakom na zdravljenje. Vsa priporočila so 
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interdisciplinarno usklajena (24). Priprava na kolonoskopijo v ambulanti osebnega zdravnika 
obsega:  

– družinsko anamnezo RDČD in osebno anamnezo;  
– klinični pregled preiskovanca z oceno zdravstvene sposobnosti za kolonoskopijo; 
– mogočo prilagoditev zdravljenja, po potrebi obisk subspecialistične ambulante; 
– pomoč preiskovancu pri izpolnitvi »Vprašalnika za pripravo na kolonoskopijo«; 
– podpis prednatisnjenega in z žigom Programa Svit označenega belega recepta za sredstvo 

Moviprep za čiščenje črevesa;  
– izdajo napotnice za presejalno kolonoskopijo (ambulantno ali bolnišnično) in 
– individualna navodila za pripravo na kolonoskopijo (24). 

 

Med preiskovanci v starosti od 50 do 69 let pričakujemo veliko kroničnih bolnikov, zato so 
osebnemu zdravniku za lažjo presojo zdravstvene sposobnosti kroničnega bolnika za 
kolonoskopijo v pomoč merila ASA (American Society of Anaestheologists) (24). Posebna priprava 
je potrebna pri bolnikih s sladkorno boleznijo, saj je med čiščenjem črevesa in izvajanja preiskave 
moteno oziroma ustavljeno prehranjevanje. Glede na kombinacijo zdravil, ki jih uživa sladkorni 
bolnik, osebni zdravnik svetuje prilagoditev terapije; navodila so objavljena v »Priročniku za 
družinske/osebne zdravnike« (24). Pri zdravih preiskovancih testi koagulacije pred preiskavo 
rutinsko niso potrebni. Ker je presejalna kolonoskopija poseg z visokim tveganjem za krvavitve, je 
posebna priprava potrebna pri motnjah koagulacije ter pri bolnikih, ki prejemajo antiagregacijska in 
antikoagulacijska zdravila. Pripravo bolnika, ki se zdravi z antikoagulacijskimi zdravili, navadno 
izvede ustrezen specialist v antikoagulacijski ambulanti, ki zdravljenje ukine ali vanj začasno uvede 
nizkomolekularni heparin. Antibiotične profilakse pred kolonoskopijo navadno ne izvajamo, saj je 
tveganje za nastanek bakteriemije, tudi pri opravljeni polipektomiji, nizko. Železovi preparati motijo 
kolonoskopijo, zato se priporoča njihova ukinitev 7–10 dni pred kolonoskopijo. 

Po opravljenem pregledu se preiskovanec, sam ali skupaj z osebnim zdravnikom, s Centralno 
enoto Svit telefonsko dogovori za vrsto, datum, uro in za mesto izvajanja kolonoskopije. V primeru 
ambulantne kolonoskopije preiskovanec v lekarni z belim receptom brezplačno dvigne zdravilo 
Moviprep in čiščenje črevesja opravi sam doma. Zdravilo v Sloveniji še ni uradno registrirano, 
vendar se je za potrebe Programa Svit, z dovoljenjem Agencije za zdravila izvedel interventni vnos 
zdravila. Zdravilo je do registracije v Sloveniji dostopno le udeležencem Programa Svit. Po mnenju 
gastroenterologov je to zdravilo za pripravo na kolonoskopijo primernejše od obstoječih, saj 
obremeni preiskovanca le z 2 litroma tekočine, očiščenost črevesa v pilotni fazi izvajanja programa 
pa se je izkazala kot optimalna. Če je kolonoskopski izvid negativen, preiskovanca vabimo na 
ponovni imunokemični preizkus v okviru Programa Svit čez pet let. Če gre za preiskovanca s 
tveganji v družinski ali osebni anamnezi, ga je treba spremljati skladno s smernicami za ljudi s 
povečanimi tveganji. Ob benigni najdbi preiskovanec in njegov osebni zdravnik prejmeta izvid 
kolonoskopije in histopatološki izvid s priporočili za nadaljnje spremljanje oziroma zdravljenje. Ob 
odkritem RDČD preiskovanca napoti na nadaljnje diagnostične preiskave pred zdravljenjem 
zdravnik, ki je izvedel kolonoskopijo. Po opredelitvi stadija bolezni gastroenterolog, ki je raka odkril, 
usmeri bolnika na zdravljenje po smernicah. Osebni zdravnik prejme natančne informacije o 
potrebnih nadaljnjih diagnostičnih in terapevtskih postopkih ter druge pomembne usmeritve za 
zdravljenje. 
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2.4 Izvajanje Programa Svit v letu 2008 – vzpostavljanje pogojev za izvajanje programa in 

izvedba pilotne faze programa Svit 

 

Obdobje od 1.4.2008 do 31.12.2008 je bilo obdobje vzpostavitve aktivnosti Programa Svit in 
izvedbe pilotnega dela programa Svit. Obdobje pilotne izvedbe programa je bilo namenjeno 
določitvi in vzpostavitvi kriterijev kakovosti in preučitvi izvedljivosti vseh postopkov algoritma 
Programa Svit v praksi:  

- priprava baz vabljenih oseb in opomnikov za ne-odzivnike, 
- usklajevanje izmenjave podatkov s Centralnim registrom prebivalcev RS in Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje RS,  
- priprava kompletov vabil in opomnikov v tiskarni,  
- pošiljanje vabil in kompletov testerjev po pošti, testiranje zanesljivost poštnih storitev, 
- skeniranje vhodne in izhodne pošte v Centru Svit, 
- analiza prejetih vzorcev blata v laboratoriju Centra Svit, 
- pošiljanje pozitivnih in negativnih izvidov pacientom in osebnim izbranim zdravnikom, 
- naročanje pacientov na kolonoskopijo, 
- usklajevanje sodelovanja s kolonoskopskimi centri, 
- usklajevanje sodelovanja s pooblaščenimi histopatološkimi centri, 
- testiranje dostopnosti zdravila za čiščenje črevesja pred kolonoskopijo v lekarnah in 
- testiranje delovanja informacijskega sistema za delovanje vseh omenjenih alinej postopkov 

algoritma programa. 

V pilotni del programa so bile vabljene osebe rojene leta 1940, 1942 in 1944 iz Ljubljane, Kranja in 
Celja. Povabljenih je bilo 9.189 oseb in 9.090 osebam je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o 
sodelovanju v programu je vrnilo 3.827 (42,1%) oseb. Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih 
kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak debelega črevesa ali 
danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 483 (12,6%) oseb. V programu ni 
želelo sodelovati 16 (0,4%) oseb. Komplet testerjev za odvzem 2 vzorcev blata je bil poslan 3.310 
osebam. Od 3.047 (92,1%) vrnjenih kompletov blata so bili 103 kompleti (3,4%) izločeni, ker niso 
bili primerni za analizo. Od 2.936 (96,4%) analiziranih kompletov je bilo 2.719 (92,6%) testov 
negativnih in 217 (7,4%) pozitivnih. Do konca leta 2008 je bilo izvedeno 182 kolonoskopij v 
pooblaščenih kolonoskopskih centrih: Diagnostični center Bled d.o.o., Diagnostični center Bled 
d.o.o. – podružnica Ljubljana in Abacus medico d.o.o.. Odvzeti vzorci biološkega tkiva med 
kolonoskopijo so bili pregledani na Onkološkem inštitutu RS in na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 
Delež najdb med kolonoskopiranimi osebami prikazuje tabela 1.  
 
Tabela 1. Delež najdb med kolonoskopiranimi osebami v letu 2008. 

Najdba Število Delež med vsemi 
kolonoskopiranimi 
osebami (n=182) 

Delež med osebami z 
odvzemom tkiva (n=125) 

Brez histologije 57  31,3 %  

Ne-neoplastično 16  8,8 % 12,8 % 

Začetni adenom 40  22,0 % 32,0 % 

Napredovali adenom 54  29,7 % 43,2 % 

Karcinom 15  8,2 % 12,0 % 

 

Med 182 kolonoskopiranimi osebami je bilo odkritih 15 (8,2%) oseb z invazivnim karcinomom in 54 
(29,7%) oseb z napredovalim adenomom iz katerega bi se v bližnji prihodnosti razvil karcinom. 
Stadij bolezni pri 15 bolnikih s karcinomom prikazuje tabela 2. 

Tabela 2. Stadij bolezni pri 15 bolnikih s karcinomom. 
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stadij n % 

I 7 47% 

II 3 20% 

III 4 27% 

IV 0 0% 

neznan 1 7% 

 

Dve tretjine odkritega invazivnega karcinoma je bilo odkritega v stadiju I in II, ko dodatno 
onkološko zdravljenje ni bilo potrebno. 

 

2.5 Izvajanje Programa Svit v letu 2009 – začetek izvajanja Programa Svit na nacionalni 

ravni 

Prvi trije meseci v letu 2009 so bili namenjeni zaključevanju izvajanja pilotne faze programa, 
analizam izvajanja pilota in vzpostavljanju pogojev za nacionalno izvajanje programa. Obdobje od 
17.4.2009 do 31.12.2009 je bilo obdobje začetka izvajanja Programa Svit na državni ravni. V 
izvajanje programa je bilo vključenih vseh 9 zdravstvenih regij. Posamezen ciklus programa traja 2 
leti, v tem času je potrebno povabiti cca. 540.000 oseb v starosti od 50 do 69 let. Sprejeta je bila 
odločitev, da se na neparno leto cikla vabi osebe v ciljni populaciji rojene na neparno leto in na 
parno leto cikla se vabi osebe rojene na parno leto. V letu 2009 so bile izjemoma vabljene v 
program tudi osebe rojene leta 1940, ker bi sicer iz programa izpadli, so pa imeli do programa v 
letu 2008 pravico po Pravilniku. Tako se ciljna populacija v letu 2009 povečala za cca 20 000 
oseb.  

Rojstne kohorte, ki so bile predvidene za vabljenje v letu 2009 in njihovo vabljenje po mesecih 
prikazuje tabela 3. Zaradi kasnejšega začetka izvajanja programa na državni ravni, 17.4.2009, se 
je cca. 96.000 oseb iz kvote za leto 2009 povabilo v program do konca aprila 2010.  

V letu 2009 je bilo povabljenih 171.494 oseb in 170.217 osebam je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo 
o sodelovanju v programu je vrnilo 61.337 oseb (36,03%). Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih 
kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak debelega črevesa ali 
danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 7.120 (11,61%) oseb. V programu ni 
želelo sodelovati 188 oseb (0,11%). Komplet testerjev za odvzem 2 vzorcev blata je bil poslan 
52.933 osebam. Od 43.510 (82,2%) vrnjenih kompletov blata primernih za analizo je bilo 41.069 
(94,39%) testov negativnih in 2.441 (5,94%) pozitivnih. Do konca leta 2009 je bilo izvedeno 1.622 
kolonoskopij.  24 oseb je na lastno željo kolonoskopijo opravilo izven Programa Svit, ostali pa so 
opravili kolonoskopije v 24 pooblaščenih Svitovih kolonoskopskih centrih,. Mrežo presejalnih 
kolonoskopskih centrov Programa Svit prikazuje tabela 1. Odvzeti vzorci biološkega tkiva med 
kolonoskopijo so bili pregledani na Onkološkem inštitutu RS, Medicinski fakulteti v Ljubljani in v 
Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Tabela 2).  

Tabela 3. Vabljenje oseb ciljne populacije v Program Svit v letu 2009. 

ROJENI 

  

MESEC VABLJENJA 

 

LETNICA ROJSTVA 

Rojeni leta 
1940 

 
vabljeni aprila - maja 2009 

1940 
       

 

Januar 
Februar 

 vabljeni maja - avgusta 
2009 

1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 

Marec 
April 

 
vabljeni septembra 2009 

1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 
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Maj 
Junij 

 vabljeni oktobra 2009 
 

1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 

Julij 
Avgust 

 vabljeni novembra 2009 
 

1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 

September 
Oktober 

 vabljeni decembra 2009 
 

1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 

November 
December 

 vabljeni januarja 2010 
 

1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 

Rojeni leta 
1957 

 vabljeni marca 2010 
 

1957 
             

 

Rojeni leta 
1959 

 vabljeni aprila 2010 
 

1959 
             

 

 

2.6 Kaj smo odkrivali v Programu Svit v letu 2009? 

Analiza histopatologije v okviru programa SVIT v letu 2009 

V letu 2009 je v programu SVIT zaradi pozitivnega testa kolonoskopijo opravilo 1592 kolonoskopij, 
od tega 873 moških (54,8%) in 719 žensk (45,2%), starih od 54 do 69 let. Pri 1019 osebah (64,0%) 
je bil pri 1027 kolonoskopijah odvzet material za histopatološko preiskavo tkiva.  

Vzorci so bili pregledani na Oddelku za patologijo OI Ljubljana (vzorci, odvzeti pri 479 
kolonoskopijah, 46,6%), Oddelku za patologijo UKC Maribor (285, 27,7%) in Inštitutu za patologijo 
MF Ljubljana (265, 25,7%). Vzorce je pregledovalo 13 patologov, ki so pregledali od 27 do 196 
biopsij. 

Število mest, iz katerih so bili pri posamezni kolonoskopiji odvzeti vzorci in poslani v ločenih 
vsebnikih, je variiralo od 1 do 15, v povprečju pa je znašalo 2,0. Število parafinskih blokov je 
variiralo od 1 do 20, v povprečju je znašalo 3,5 (številke temeljijo na analizi podskupine prvih 300 
kolonoskopskih biopsij, pregledanih na OI).   

24 oseb je zaradi pozitivnega testa na prikrito krvavitev kolonoskopijo opravilo zunaj programa 
SVIT, tako da je bilo zaradi pozitivnega testa, ugotovljenega v Program Svit, dejansko 
kolonoskopiranih 1616 oseb, od tega 885 moških (54,8%) in 731 žensk (45,2%). V nadaljnje 
analize je vključenih vseh teh 1616 oseb. 

Pri 574 osebah (35,5%) pri kolonoskopiji tkivni vzorci niso bili odvzeti, pri preostalih 1042 (64,5%) 
pa je bil odvzet material za histopatološko preiskavo.  

Pri 152 osebah v odvzetem materialu ni bilo najti neoplastičnih sprememb, šlo je za hiperplastične 
in druge neadenomatozne polipe, vnetne spremembe ali normalne najdbe. 

Neoplastične spremembe (adenome ali karcinome) smo ugotovili pri 890 osebah, skupno jih je bilo 
odkritih 1622, njihovo število je pri posameznih preiskovancih variiralo od 1 do 13 (tabela 1), v 
povprečju pa je znašalo 1,9. 

Tabela 1. Število neoplazem po preiskovancu 

število neoplazem število preiskovancev 

1 507  (57,0%) 

2 205  (23,0%) 

3   86    (9,7%) 

4   46    (5,2%) 

≥5   46    (5,2%) 
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Enega ali več adenomov smo odkrili pri 772 osebah. Pri 538 osebah je bil odkrit vsaj en t.i. 
napredovali adenom (adenom z vsaj eno od naštetih treh značilnosti: velikost 1 cm ali več, vilozni 
ali tubulovilozni tip, displazija visoke stopnje). Pri ostalih 234 osebah je šlo za t.i. začetne 
adenome. Pri 216 osebah sta bila odkrita le 1 ali 2 začetna adenoma – gre za osebe, pri katerih 
tveganje za pojav karcinoma ni bistveno večje kot pri osebah, pri katerih pri kolonoskopiji ne 
najdemo neoplastičnih sprememb. 

Invazivni karcinom je bil odkrit pri 118 osebah. V 50 primerih je bil opredeljen kot karcinom v 
adenomu (kanceriziran adenomatozni polip), v 10 pa je bil karcinom potrjen šele po pregledu 
kirurško odvzetega vzorca. Natančen stadij bolezni je znan za 42 oseb (35,6%), ki so bile 
operirane in katerih resektati so bili pregledani na OI (tabela 2). 

Tabela 2. Stadij bolezni pri 42 operiranih bolnikih s karcinomom 

stadij n % 

I 21 50,0% 

II 9 21,4% 

III 11 26,2% 

IV 1   2,4% 

 

Prikaz histopatoloških najdb in njihov delež med vsemi osebami s pozitivnim testom na prikrito 
krvavitev in opravljeno kolonoskopijo, oziroma med osebami, pri katerih so bili odvzeti tkivni vzorci, 
je podan v tabeli 3 in sliki 1. Tabela 4 prikazuje delež različnih najdb glede na spol, tabela 5 pa 
glede na starostno skupino. Razlike med spoloma in starostnima skupinama so statistično 
signifikantne.   

Tabela 3. Delež najdb med kolonoskopiranimi osebami 

Najdba število Delež med vsemi 
kolonoskopiranimi 
osebami (n = 1616) 

Delež med osebami z 
odvzemom tkiva  

(n = 1042) 

Brez histologije 574 35,5% - 

Ne-neoplastično 152   9,4% 14,6% 

Začetni adenom 234 14,5% 22,5% 

Napredovali adenom 538 33,3% 51,6% 

Karcinom 118   7,3% 11,3% 

 

Kot je razvidno iz tabele 3 in slike 1, je bila pozitivna napovedna vrednost koloskopije po 
pozitivnem testu na prikrito krvavitev (za napoved napredovalega adenoma ali invazivnega 
karcinoma) 40,6%, signifikantno višja pa je bila pri moških (tabela 4, slika 2) in pri osebah, starih 
60 let ali več (tabela 5, slika 3). Kot prikazuje slika 4, je delež neoplastičnih najdb s starostjo stalno 
naraščal, sprva predvsem na račun adenomov, kasneje pa predvsem na račun karcinomov. 

Tabela 4. Delež najdb glede na spol 

Najdba moški (n = 885) ženske (n = 731) 

Brez histologije 27,7% 45,0% 

Ne-neoplastično   8,4% 10,7% 

Začetni adenom 17,2% 11,2% 

Napredovali adenom 38,4% 27,1% 

Karcinom   8,4%   6,0% 



 9 

 

Tabela 5. Delež najdb glede na starost 

Najdba <60 let (n = 463) ≥60 let (n = 1153) 

Brez histologije 44,7% 31,8% 

Ne-neoplastično 10,4%   9,0% 

Začetni adenom 12,5% 15,3% 

Napredovali adenom 27,4% 35,7% 

Karcinom   5,0%   8,2% 

 

 

Delež najdb se med različnimi histopatološkimi centri ni razlikoval (tabela 6, slika 4). 

Tabela 6. Delež najdb glede na histopatološki center 

 
OI Ljubljana IP MF Ljubljana UKC Maribor 

Ne-neoplastično 14,9% 13,7% 13,6% 

Začetni adenom 23,1% 22,8% 22,1% 

Napredovali adenom 50,5% 52,9% 53,1% 

Karcinom 11,5% 10,7% 11,2% 
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Slika 1. Delež najdb med vsemi kolonoskopiranimi osebami. 
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Slika 2. Delež najdb med vsemi kolonoskopiranimi osebami glede na spol. 
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Slika 3. Delež najdb med vsemi kolonoskopiranimi osebami glede na starost. 
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Slika 4. Delež najdb po starostnih skupinah. 
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Slika 5. Delež najdb glede na histopatološki center. 

 

Čeprav podatki o najdbah pri kolonoskopiji še niso dokončni, saj še niso zbrani vsi podatki o 
dokončnem tipu patoloških sprememb pri preiskovancih, ki so bili napoteni na operacijo, manjkajo 
pa še tudi podatki o stadiju karcinoma pri bolnikih, ki so bili operirani v drugih ustanovah, lahko že 
na osnovi doslej zbranih rezultatov sklepamo, da program v tem segmentu poteka strokovno 
uspešno in učinkovito.  

Pozitivna napovedna vrednost kolonoskopije, opravljene po pozitivnem testu (40,6%), je podobna 
kot v primerljivih tujih, npr. italijanskih programih (40,3%) in je precej višja, kot so priporočeni 
standardi (sprejemljiva vrednost >25%, zaželena >30%). Deloma gre to morda pripisati dejstvu, da 
v program še ni bila vključena najmlajša skupina preiskovancev (50-53 let) in da so med 
kolonoskopiranimi osebami prevladovali preiskovanci iz najvišje starostne skupine (65-69 let), 
visoka napovedna vrednost pa je gotovo tudi odraz kvalitetno opravljenih kolonoskopij.  

Ugoden je tudi delež stadijev pri odkritih karcinomih: 50% jih je bilo v stadiju 1, v višjih stadijih (3 ali 
več)  pa jih je bilo 28,6%, kar je po priporočenih standardih sprejemljivo (<30%, zaželeno <20%). 
Razmerje med stadiji je že sedaj evidentno ugodnejše kot pri slovenski populaciji, ki ni bila 
vključena v presejanje,  pričakujemo pa, da bo to razmerje še ugodnejše, ko bodo zbrani vsi 
podatki o operiranih bolnikih in ko bodo v statistiko vključeni tudi primeri, pri katerih operacija ni bila 
potrebna. 

Dejstvo, da med deležem najdb v različnih patoloških centrih ni bistvenih odstopanj, kaže, da so 
histopatološki kriteriji, ki se uporabljajo za klasifikacijo vrste najdb, podobni.     
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2.7 Izvajanje Programa Svit v letu 2010 – zaključen bo prvi 2-letni ciklus programa 

Od januarja do konca maja 2010 je bilo v program povabljenih 132.610 oseb in 131.676 osebam je 
bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 73.587 oseb (55,88%). Zaradi začasnih ali 
trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z ali brez odstranjenimi polipi, rak 
debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 9.834 
(13,36%) oseb. V programu ni želelo sodelovati 101 oseb (0,08%). Komplet testerjev za odvzem 2 
vzorcev blata je bil poslan 63.049 osebam. Od 45.432 (72,06%) vrnjenih kompletov blata primernih 
za analizo je bilo 42.840 (94,29%) testov negativnih in 2.592 (5,71%) pozitivnih. Do konca maja je 
bilo izvedeno 2.282 kolonoskopij v 25 pooblaščenih kolonoskopskih centrih. Mreži pooblaščenih 
kolonoskopskih centrov se je pridružilo še Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo d.o.o.. 

Osebe rojene na parno letnico, ki so predvidene za vabljenje v letu 2010 in njihovo vabljenje po 
mesecih prikazuje tabela 7. Zaradi poznega začetka programa na državni ravni v letu 2009 se je 
cca. 96.000 oseb iz kvote za leto 2009 povabilo v program do konca aprila 2010.  

Tabela 7. Vabljenje oseb ciljne populacije v Program Svit v letu 2010. 

ROJENI 

  

MESEC VABLJENJA 

 

LETNICA ROJSTVA 

November 
December 

 vabljeni januarja 2010 
 

1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 

Rojeni leta 
1957 

 vabljeni marca 2010 
 

1957 
 

       

Rojeni leta 
1959 

 vabljeni  aprila 2010 
 

1959 
 

       

Januar 
Februar 

 vabljeni maja 2010 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 

Marec 
April 

 vabljeni junija 2010 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 

Maj 
Junij 

 vabljeni julija 2010 
 

1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 

Julij 
Avgust 

 vabljeni avgusta 2010 
 

1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 

September 
Oktober 

 vabljeni septembra 2010 
 

1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 

November 
December 

 vabljeni oktobra 2010 
 

1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 

Rojeni leta 
1958 

 vabljeni novembra 2010 
1958             

 

Rojeni leta 
1960 

 vabljeni decembra 2010 
1960             

 

 

2.8 Vključevanje ciljne populacije v Program Svit – doseganje ciljne odzivnosti in ciljev 

Programa Svit 

Cilji programa je zmanjšanje umrljivosti za RDČD za 25 do 30% in obolevnosti za 25%, ker se med 
kolonoskopijo odstranjujejo tudi predrakave spremembe, polipi. Z doseganjem ciljev bo letno umrlo 
200 ljudi manj za RDČD, približno 300 ljudi manj pa bo za RDČD letno zbolelo. Zaradi 
zgodnejšega odkrivanja RDČD in premika stadijev bolezni ob odkritju v smeri zgodnjih stadijev, se 
bodo tudi bistveno znižali stroški zdravljenja bolezni. Izračuni na lastni populaciji v Programu Svit 
so pokazali, da bomo lahko ob uspešnem izvajanju programa na letni ravni prihranili zdravstveni 
blagajni 20 MIO EUR ob že vštetih stroških izvajanja programa Svit, ki znašajo na letni ravni cca 5 
MIO EUR. Do sedaj je bilo izvajanje programa zadostno sofinancirano, ker se je s tri-letnim 
financiranjem programa izvedla vzpostavitev, pilot in prvi cikel programa, v letu 2011 pa je 
potrebno za polno izvajanje programa zagotoviti 1.5 MIO EUR dodatnih sredstev. 
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V pilotni fazi izvajanja programa Svit v letu 2008 smo dosegali 42% odzivnost v program, v letu 
2009, v prvem letu izvajanja Programa Svit na nacionalni ravni 36%. Zelo se zavedamo  problema 
začetne nizke odzivnosti v program in doseganja ciljev programa, so ključno odvisna od tega, v 
kakšnem deležu se ljudje, povabljeni v program, programa tudi udeležijo in ga dokončajo. Zato 
smo se zelo sistematično in intenzivno lotili informiranja, izobraževanja in promocije Programa Svit 
ter komuniciranja z različnimi ciljnimi javnostmi in smo z veseljem ugotavljamo, da se je odzivnost 
v program v letu 2010 zvečala in ostaja permanentno na 56% povabljenih v program od začetka 
leta in vse do konca meseca maja. 

 

2.8.1 Kako smo se lotili problema odzivnosti in vključevanja ciljne javnosti?  

Program Svit je kot prvi presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, 
ki je namenjen tako moškim, kot ženskam in ki temelji na imunokemičnem testu vzorcev blata, in je 
za izvajanje zelo zahteven. To ne velja le za nosilca programa – Inštitut za varovanje zdravja, ki 
preko centra Svit izvaja program, ampak tudi za vse udeležence. Program vsaki dve leti zajame 
približno 540 000 prebivalcev Slovenije v starosti od 50 do 69 let. To je zelo pisana skupina 
prebivalstva, ki se razlikuje po spolu, izobrazbi, kraju bivanja, družinskih razmerah in tudi 
zdravstvenem stanju. Da bi program potekal uspešno in dosegal zastavljene cilje, bi se 
moralo vanj dejavno in pravilno vključiti 70% povabljenih. To pa pomeni, da je potrebno pri 
zelo velikem deležu prebivalstva doseči povsem novo ravnanje, nov odnos do zdravja, veliko 
stopnjo zaupanja in tudi pridobitev novih veščin. Pri sodelovanju v programu mora namreč vsak 
vključeni posameznik sam skladno z navodili opraviti vrsto korakov: izpolniti Izjavo o sodelovanju, 
pravilno odvzeti in poslati vzorčke blata, v primeru pozitivnega izvida (odkrite krvi v blatu) pa se še 
primerno pripraviti na kolonoskopijo in se udeležiti preiskave. 

Da bi dosegli dovolj veliko udeležbo v programu, pravilno ravnanje udeležencev v skladu z 
algoritmom in uspešen potek programa, je potrebno stalno izvajati vrsto komunikacijskih 
dejavnosti:  

• Medijsko usposabljanje : predvsem bo usmerjeno v usposabljanje sodelavcev zavodov za 
zdravstveno varstvo, zdravstveno-vzgojnih centrov in drugih zdravstvenih delavcev za 
oblikovanje in posredovanje učinkovitih sporočil, prilagojenih ciljnim javnostim  

• Obveščanje javnosti: v centru Svit  bomo oblikovali sporočila za javnost, ki jih bomo 
pošiljali množičnim občilom (vključno z mediji, ki so namenjeni ožjim ciljnim javnostim);  

• Medijsko zagovorništvo: trudili se bomo, da bi množična občila objavljala poročila in 
zgodbe o RDČD in preventivnih ukrepih za zmanjšanje bremena te bolezni, ki bodo 
temeljila na stvarnih dejstvih in resničnih podatkih; ustvarjali bomo medijski prostor odkritih 
pogovorov o RDČD in prebavnih organih; detabuizirali bomo s prebavo povezane teme, ki 
povzročajo zadrego;  trudili se bomo za objavljanje osebnih zgodb, ki bodo spodbujale k 
udeležbi v presejelanem programu, k zdravemu načinu življenja in skrbi za zdravje, 
predvsem pa k preventivnemu ukrepanju. Na državni ravni bo pridobivanje podpore 
medijev predvsem skrb Centra Svit oziroma Inštituta za varovanje zdravja RS, na regijski 
ravni bodo to dejavnost vodili zavodi za zdravstveno varstvo, na lokalni ravni pa naj bi z 
lokalnimi mediji čim bolj sodelovali zdravstveni domovi in ZVC-ji. 

• Oglaševanje: poskrbeli bomo za pojavljanje oglasnih sporočil Programa Svit , ki bodo 
povečala zavedanje o obstoju in pomenu programa in možnostih, kako o programu izvedeti 
več, na javnih mestih in v medijih; zasnovo in vsebino oglasov bomo prilagajali kontekstu, 
ciljni javnosti in konkretnim komunikacijskim ciljem, zato bomo pripravili več različnih 
oglasnih sporočil, ki pa bodo zasnovana tako, da bodo sporočila med seboj smiselno 
povezana in bodo dosegala sinergijski učinek. Oblikovanje oglasnih sporočil in sredstev je 
naloga IVZ, vsekakor pa si zelo želimo, da bi ta sporočila našla svoje mesto predvsem v 
zdravstvenih domovih. 
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• Izobraževanje: namenjeno bo tako notranji (strokovni), kot najširši in ciljni javnosti.  Za 
laično javnost bomo izobraževalna sporočila na lahkoten in razumljiv način s pomočjo 
medijskega zagovorništva poskušali vgraditi tudi  v lahkotnejše kontekste (»edutainment«) 

• Interpretacija: kot posebno metodo komunikacije, ki posreduje dejstva, vrednote, odnose 
in veščine, bomo interpretacijo uporabili predvsem pri ozaveščanju in motiviranju najširše in 
primarne ciljne javnosti na Svitovih dogodkih; interpretacijske metode bomo vgradili v 
tiskana gradiva za primarno ciljno populacijo  

• Inštruktorstvo: razvijanje veščin bomo uporabili za primarno ciljno javnost (usposabljanje 
za pravilno sodelovanje v program,  odvzem vzorcev FOBT, pripravo na kolonoskopijo), 
zlasti specifično za tiste opredeljene skupine znotraj te javnosti, ki se utegnejo srečati z 
dodatnimi ovirami (slepi, gluhi, osebe na vozičku) 

• Vzpostavljanje partnerstev in zavezništev: za aktivno sodelovanje bomo pridobivali 
posameznike in skupine (formalne in neformalne, nevladne organizacije, verske skupnosti, 
poklicne organizacije, zlasti gasilce in frizerje…) in jih pridobili za to, da svoj vpliv, 
kredibilnost, ugled in sredstva usmerijo v aktivno podporo Programu Svit. To je izjemno 
pomemben del komunikacijskih dejavnosti, ki jih bo na državni ravni koordiniral IVZ, na 
regijski ravni je to naloga zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV), na lokalni ravni pa 
predvsem zdravstveno-vzgojnih centrov. Prav lokalna raven je izjemno pomembna: v 
lokalnem okolju je največ možnosti za izvajanje dejavne podpore Programu Svit na vse 
mogoče načine – od pomoči pri odstranjevanju ovir za udeležence do spodbujanja, 
organizacije Svitovih dogodkov, delovanja Svitovih info-točk in  strokovne pomoči 
nevladnim organizacijam in posameznikom – podpornikom Svita.. 

Da bi lahko komunikacijske dejavnosti uspešno izvajali in dosegali zastavljene cilje – zlasti seveda 
čim boljšo udeležbo ciljne populacije v programu – smo izoblikovali Strategijo komuniciranja 
Programa Svit. Pri oblikovanju strategije so sodelovali številni deležniki, tudi predstavniki 
zdravstveno-vzgojnih centrov, zavodov za zdravstveno varstvo in zdravstvenih domov. Strateško 
načrtovano komuniciranje je za doseganje ciljev Programa Svit ključnega pomena. (Zelo resnična 
je trditev znanstvenika in politika Benjamina Franklina: »Kdor ne načrtuje, načrtuje neuspeh!«) 
Prav tako pomembno je stalno spremljanje  poteka programa in uspešnosti komuniciranja ter 
načrtovanje novih, konkretnim razmeram prilagojenih komunikacijskih korakov.  

 

V našem kulturnem okolju (kakor nasploh v Evropi) velja črevo, zadnja plat, izločanje in vse, kar je 
s tem povezano za temo, o kateri se ne govori, ker to ni spodobno . Domnevamo lahko, da je tudi 
to eden od razlogov, da ljudje s tovrstnimi težavami v Sloveniji ne gredo k zdravniku, dokler niso 
težave zares hude. Toaletni prostori so večinoma urejeni tako, da blato čim prej  brez sledu izgine 
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izpred oči. Zato je povsem mogoče, da človek celo  zaznavno krvavitev v svojem blatu spregleda. 
Ljudje še zmeraj premalo poznajo dejstva o raku na debelem črevesu in danki – zlasti se premalo 
zavedajo pogostosti bolezni, pa tudi dejstva, da gre za bolezen, ki pogosto dolgo poteka povsem 
brez očitnih simptomov. Posledica vsega navedenega je, da številni bolniki pridejo k zdravniku zelo 
pozno (ali prepozno) in da se mnogi ne zavedajo pomena preventivnega presejalnega programa 
po petdesetem letu starosti. Zdravje kot vrednota je čisto na vrhu lestvice deklarativnih vrednot 
Slovencev – kar pa na žalost nikakor še ne pomeni, da so se za to vrednoto pripravljeni tudi 
aktivno potruditi. Prav to pa je v Programu Svit nujno, saj od udeležencev pričakujemo, da pravilno 
izvedejo naslednja dejanja: 

1. poslati v Center Svit pravilno izpolnjeno Izjavo o prostovoljnem sodelovanju v programu 
2. pravilno odvzeti dva vzorca blata 
3. poslati vzorca po pošti v Center Svit (pri čemer je treba pošiljko oddati na pošto in ne v 

nabiralnik. Vzorci so namreč termično nestabilni – točnemu rezultatu analize škodi tako 
pregrevanje poleti, kot zmrzovanje pozimi!) 

V primeru pozitivnega izvida FOBT pa še:  

• obiskati svojega osebnega zdravnika 
• poklicati v Klicni center Svit in se dogovoriti za kraj in datum kolonoskopije 
• v lekarni dvigniti sredstvo za čiščenje črevesa (če ga lekarna nima na zalogi, ga naroči, kar 

pomeni dva obiska lekarne) 
• opraviti čiščenje črevesa 
• opraviti kolonoskopijo (ki je najmanj neprijetna, lahko pa tudi boleča preiskava). 

Ker bo vsak pripadnik ciljne populacije načeloma povabljen v program vsaki dve leti,  naj bi vse  
našteto postalo del rutinskega, ponavljajočega vedenja  

Obširna primerjava številnih študij odzivnosti na presejalne programe s testi FOBT, ki jo je izvedla 
skupina strokovnjakov  National Health Service - Centre for Reviews and Dissemination skupaj z 
Univerzo v Yorku v Veliki Britaniji1  je pokazala naslednje: 

• Starejši v ciljni populaciji so bolj pripravljeni sodelovati, kot mlajši (za ženske velja bolj, kot 
za moške). 

• Ljudje z višjo stopnje izobrazbe so bolj pripravljeni sodelovati. 
• Ljudje, ki so že kdaj opravili test FOBT, so bolj pripravljeni sodelovati v novem testiranju. 
• Interaktivne oblike izobraževanja in interpretacija bistveno bolj vplivajo na povečanje 

odzivnosti kot klasična tiskana komunikacijska sredstva z informacijami o raku (letaki, 
zloženke) 

 

Odzivnost zmanjšuje: Odzivnost povečuje: 

Različne ovire (dejanske in subjektivne) 
znatno zmanjšajo pripravljenost na 
sodelovanje (oddaljenost pošte; dolgotrajno 
čakanje pri zdravniku; pomanjkanje časa; 
zahtevnost postopkov... gnus, zadrega, 
nerazumljivost navodil... itd).  

 

Vključitev osebnega zdravnika v 
komunikacijski proces (priporočilo osebnega 
zdravnika) poveča pripravljenost na 
sodelovanje. 

 

Strah pred tem, da bi se izkazalo, da ima Občutek, da so postopki enostavni in ne 
presegajo sposobnosti dotičnega 

                                                
1  Jepson R, Clegg A, Forbes C, Lewis R, Sowden A, Kleijnen J. The determinants of screening uptake and 
interventions for increasing uptake: a systematic review. Health Technology  Assessesement 2000;4(14). 

Celotna publikacija je dostopna na spletni strani http://www.hta.ac.uk/fullmono/mon414.pdf 
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oseba raka, je resen zadržek za sodelovanje. 

 

posameznika 

Nujnost asistence pri postopkih (nezmožnost 
samostojnega opravljanja potrebnih korakov 
v vseh fazah programa) 

Zaznavanje simptomov, ki bi lahko pomenili 
raka na debelem črevesu 

Pošiljanje spremnih dopisov, opomnikov in 
pisem s personaliziranim nagovorom 
udeležencu  

Telefonsko svetovanje  

 

Komunikacijske aktivnosti s podporo lokalne 
skupnosti ali interesne organizacije  

 

 

Poglavitna kanala neposrednega komuniciranja Centra Svit s ciljno populacijo sta dva: pisma 
po pošti in pa telefonski klicni center (Tel. 01/620-4-521). Po pošti vabimo posameznike v program, 
jim posredujemo  informacije o problematiki raka na debelem črevesu in danki, navodila za 
pravilno izvajanje postopkov in dodatna gradiva, ki služijo predvsem motiviranju za sodelovanje. 
Po pošti jih pisno tudi obveščamo o rezultatih testiranja in jih usmerimo na kolonoskopijo, če je ta 
potrebna. Eden od temeljnih ciljev komuniciranja po pošti je povečanje zdravstvene pismenosti in 
opolnomočenje ciljne populacije za odgovorno odločitev, ali bodo v programu sodelovali ali ne.  

Telefonski klicni center pa je namenjen predvsem neposrednim odgovorom na vprašanja 
klicateljev, urejanju naročanja na kolonoskopije, posredovanju navodil in preverjanju podatkov. 
Poleg tega je klicni center na voljo tudi najširši javnosti za posredovanje informacij o programu in o 
bolezni sami (za gluhe je za vse našteto na voljo telefaks na št. 01/620-4-529.) 

Poleg tega so zelo pomembno komunikacijsko sredstvo tudi spletne strani Programa Svit 
(www.program-svit.si). Spletne strani imajo tudi poseben razdelek Za zdravstvene delavce, kjer so 
v elektronski obliki na voljo številni dokumenti in strokovni članki, med drugim tudi celoten Priročnik 
Programa Svit za izbrane osebne zdravnike. 

Neposrednemu komuniciranju z javnostjo so namenjeni tudi Svitovi dogodki, na katerih 
uporabljamo napihljiv model debelega črevesa, skozi katerega se ljudje lahko sprehodijo, 
anatomske modele, prikaz odvzema vzorcev blata in različna druga sredstva, s pomočjo katerih 
lahko povečamo poznavanje in razumevanje problema raka na debelem črevesu in danki, 
preventivne ukrepe in presejalni program ter morebitno zdravljenje, ki pomenijo reševanje tega 
problema. Pri izvedbi Svitovih dogodkov sodeluje posebej usposobljena ekipa študentov medicine 
– komunikatorjev Svita, pa tudi zdravstvenovzgojni centri, zavodi za zdravstveno varstvo, 
gastroeneterologi in njihove medicinske sestre, ambasadorji Svita ter nevladne organizacije. 
Svitovi dogodki so namenjeni temu, da se kar največ ljudi (iz ciljne populacije in tudi celotne 
javnosti) neposredno sreča s komunikatorji Svita in našimi komunikacijskimi sredstvi, namenjenimi 
ozaveščanju in spodbujanju k sodelovanju v programu. Prav tako so ti dogodki pomembni zaradi 
izvajanja inštruktorstva – neposrednega prikaza pravilnih postopkov sodelovanja v programu, ki jih 
prisotni lahko tudi sami preizkusijo (zlasti gre za prikaz pravilnega odvzemanja vzorcev blata).  

Vsa komunikacijska orodja, ki jih pripravljamo v centru Svit v okviru Inštituta za varovanje zdravja 
RS, so premišljena in skrbno načrtovana. Za strateško načrtovanje komuniciranja v 
javnozdravstvenem programu, kakršen je Svit, predvsem potrebujemo teoretični okvir, ki bo 
omogočal pragmatično delovanje in racionalno doseganje ciljev programa. Ker različni teoretični 
modeli vedenjskih sprememb pojasnjujejo vlogo različnih faktorjev, ki vplivajo na vedenje ljudi, smo 
v Programu Svit upoštevali tri dandanes najbolj uveljavljene: 



 18 

• Teorijo stopenjskega spreminjanja vedenja 
• Teorijo zdravstvenih prepričanj 
• Teorijo načrtovanega vedenja 

Pri oblikovanju Strategije komuniciranja Programa Svit smo uporabili kombinacijo vseh treh 
modelov, ki se med seboj dopolnjujejo, največji poudarek pa je na Teoriji načrtovanega vedenja. 
Ta je na področju promocije zdravja v svetu še precej nova, vendar pa se kaže kot zelo uspešna 
zlasti na področju promocije preventivnih zdravstvenih programov. Številne raziskave sprememb 
vedenja so pokazale, da gre posameznik pri zavestni spremembi vedenja skozi različne faze – 
stopnje spreminjanja vedenja. 

 

Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of health behavior change. 
American Journal of Health Promotion, 12, 38–48. 

Na vse te faze je na različne načine mogoče vplivati s komuniciranjem. Načeloma je treba 
poskrbeti, da bo posameznik lahko prešel vse te faze, ga podpreti z vsemi potrebnimi 
informacijami in navodili, okrepiti zaupanje v svojo sposobnost aktivno sodelovati in v Program Svit 
in podpreti ogovorno in informirano odločanje vsakega posameznika. Kako pomembno je pri 
doseganju novega vedenja zagotoviti, da posameznik dobro razume zdravstveni problem, stopnjo 
svoje ogroženosti in rešitev problema (presejalni program in pravočasno zdravljenje), pojasnjuje 
model zdravstvenih prepričanj:  
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Glanz, K., Rimer, B.K. & Lewis, F.M. (2002). Health Behavior and Health Education. Theory, 
Research and Practice. San Fransisco: Wiley & Sons 

Zelo poenostavljeno teorija načrtovanega vedenje govori o tem, da na ravnanje (vedenje) ljudi 
vplivajo trije glavni dejavniki: 

• pozitivno ali negativno vrednotenje dejanja (osebno stališče do dejanja), 
• subjektivno dojet socialni pritisk na izvajanje ali neizvajanje,  
• subjektivna ocena lastne sposobnosti za dejanje.  
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Iz zgornjega modela je jasno razvidno, kako pomembna je motivacija za sodelovanje v 
Programu Svit , vrednote in čustva posameznika, odnos njegove okolice do sodelovanju v 
programu in pa presoja posameznika, ali je postopkom programa lahko samostojno kos. 
Negativna čustva (na prvem mestu strah in nezaupanje v zdravstveni sistem!), pomanjkanje 
spodbud iz okolice in pa mnenje, da je sodelovanje v program prezapleteno ali prezahtevno, lahko 
bistveno prispevajo k odločitvi posameznika, da v program ne bo sodeloval ali pa bo sodelovanje 
opustil. Zelo pomembno je, da sodelovanje v presejalnem program podpira najširša javnost – 
svojci, znanci in prijatelji povabljenih v program. Zato komunikacijskih dejavnosti Programa Svit ni 
mogoče omejiti le na ciljno populacijo – torej osebe, stare  od 50 do 69 let, ampak je treba 
poskrbeti za ustrezne spremembe odnosa do zdravja črevesa in zlasti problematike raka pri 
najširši javnosti.  

Na mnenje posameznika o zdravstvenih zadevah zagotovo bistveno vplivajo vsi zdravstveni 
delavci, s katerimi prihaja posameznik v stik – zato je izredno pomembno, da vsi 
posredujejo usklajena in spodbudna sporočila glede presejalnega programa. Pri tem so 
zlasti pomembne naslednje skupine zdravstvenih delavcev: 

• izbrani osebni zdravniki ciljne populacije 
• medicinske sestre v splošnih ambulantah 
• medicinsko osebje v kolonoskopskih centrih 
• lekarniški farmacevti 
• delavci  ZZV 
• delavci ZVC 

K temu je treba prišteti še vse, ki v zdravstvenih domovih komunicirajo z ljudmi kot posredovalci 
informacij – zlasti vratarje in zdravstvene delavce, ki delajo pri okencih za informacije.  

Zdravstveni dom kot temeljna ustanova primarnega zdravstvenega varstva naj bi dobil 
ključno vlogo pri komuniciranju Programa Svit in to na različne načine: 

• Prostori ZD naj bi postali kraj, kjer bi bila stalno prisotna in opazna komunikacijska sredstva 
za oglaševanje in informiranje (plakati, displeji, zloženke…) 

• Osebni izbrani zdravniki se vključujejo v proces Programa Svit zlasti takrat, ko je treba 
pacienta pripraviti na kolonoskopijo 
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• Zdravstveno-vzgojni centri naj bi s Svitovimi info-točkami in kontaktnimi urami ter 
organizacijo lokalnih dogodkov postali ključne komunikacijske točke programa, kjer 
naj bi komunikacijske dejavnosti izvajali zdravstveni delavci.   

• Osnovne informacije o Programu Svit in spodbujanje k sodelovanju bi morali nuditi vsi 
zaposleni v zdravstvenem domu – pa naj gre za zdravstvene delavce ali druge zaposlene. 

Želimo si, da bi bile zloženke s splošnimi informacijami o Programu Svit na voljo pri vseh 
medicinskih sestrah in v čakalnicah zdravstvenih domov.  

Zdravstveno-vzgojni centri naj bi pomagali vzpostaviti v vsakem zdravstvenem domu 
Svitovo informacijsko točko, kjer bi bila vedno na voljo gradiva Programa Svit, ob določenih 
terminih pa tudi zdravstveni delavec, ki bi neposredno komuniciral z ljudmi, dajal informacije in 
pojasnila in predvsem poskrbel za inštruktorsvo glede pravilnega izvajanja vseh postopkov, ki jih 
mora posameznik izpeljati v okviru programa. Pomembno vlogo naj bi imeli ZVC tudi pri nudenju 
podpore tistim skupinam znotraj ciljne skupine Programa Svit, ki potrebujejo posebno podporo in 
pomoč – to so zlasti invalidi in ljudje s posebnimi potrebami. Pri tem naj bi pomembne naloge 
prevzele patronažne sestre (neposredna pomoč pri  izvajanju postopkov; osebna spodbuda k 
sodelovanju pri tistih, ki pošljejo Izjavo o sodelovanju, pa ne vrnejo vzorcev blata ali se ne udeležijo 
kolonoskopije). 

Vlogo koordinatorja na regijski ravni naj bi prevzeli Zavodi za zdravstveno varstvo, ki naj bi 
spremljali izvajanje programa v svoji regiji, predlagali komunikacijske intervencije, predvsem pa 
poskrbeli za izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih v zdravstvenih domovih za 
podporo izvajanju Programa Svit . Skrbeli  bodo za distribucijo komunikacijskih sredstev, ki jih 
pripravlja IVZ. Organizirali naj bi večje regijske Svitove dogodke, skrbeli za mrežo podpornikov 
programa, sodelovanje z nevladnimi organizacijami na regijski ravni in z regionalnimi mediji.   

Komunikacisjka sredstva Programa Svit so v elektronski obliki  na voljo  na spletnih straneh 
(radijski in TV spoti, kratki filmi, predstavitve in elektronske verzije tiskovin). Tiskana sredstva – 
plakati, zloženke in podobno – so na voljo v Centru Svit oziroma preko zavodov za zdravstveno 
varstvo, ki bodo imeli na voljo tudi tista dodatna didaktična sredstva, ki jih zaradi visokih stroškov 
ne bomo mogli zagotoviti vsem ZVC-jem (posterji z algoritmom programa, povečani modeli 
testerjev, dodatna AV gradiva…).     Za leto 2010 je v pripravi tudi poljudna revija »SVIT – Čas je, 
da pomislite nase!«, ki bo namenjena prebiranju v čakalnicah zdravstvenih ustanov in zlasti v 
frizerskih in kozmetičnih salonih, ki bodo podporniki Programa Svit. Revija bo na poljuden in 
zanimiv  način s pomočjo osebnih življenjskih zgodb razlagala problematiko raka na debelem 
črevesu in danki, dejavnike tveganja, pomen zdravega načina življenja za zmanjševanje tveganja 
in seveda zlasti pomen presejalnega programa za ohranjanje zdravja posameznika. Vsako leto naj 
bi izšla ena številka – vsakokrat s prenovljenimi vsebinami. 

Napihljivi model debelega črevesa, ekipa interpretatorjev modela in pripadajoča 
infrastruktura »Svitove stojnice« naj bi v letu 2010 kar največ gostovala po Sloveniji. Zato si zelo 
želimo, da bi tako ZZV kot ZVC v sodelovanju s številnimi drugimi podporniki Programa Svit na 
regijski in lokalni ravni (nevladnimi organizacijami) organizirali čim več celodnevnih dogodkov, na 
katerih bi se zbralo kar največ ljudi (ne le čisto zdravstvenih, ampak tudi rekreacijskih ali 
družabnih!) in bi jim lahko Svitov model predstavili kar najbolj učinkovito. 

Izkušnje iz prvih mesecev izvajanja Programa Svit na državni ravni v letu 2009 sa kazale, da smo 
dosegali le približno tretjinsko odzivnost (36%) povabljenih v program – kar je vsekakor premalo. 
Vsi, ki kakor koli lahko prispevamo k uspešnemu komuniciranju Programa Svit v skladu s Strategijo 
komuniciranja, smo se začeli intenzivno truditi, da  dosežemo boljšo odzivnost in tudi manj napak 
pri sodelovanju v programu. To seveda ni bo lahko. Toda misel, da lahko ob uspešnem izvajanju 
programa rešimo vsako leto 200 življenj ljudem, ki bi zaradi prepozno odkritega raka na debelem 
črevesu ali danki umrli, še kakim 300 ljudem pa prihranili to težko bolezen (ne bodo zboleli, ker jim 
bodo že pravočasno odstranjeni polipi), je prav gotovo najboljša spodbuda, da vse prav vsak 
potrudi po svojih najboljših močeh! In obrestovali so se vsi napori, vloženi v aktivnosti strategije 
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komuniciranja in promocije v lanskem letu. V zelo kratkem času se je odzivnost na vabilo v 
program dvignila na 56%, česar smo zelo veseli in kar nam daje spodbudo k še 
intenzivnejšemu delovanju na področju promocije programa in ozaveščanja različnih 
javnosti. V Prilogi 2 je seznam ključnih aktivnosti na področju komuniciranja v letu 2009. 

V letu 2008, v pilotu smo odkrili 15 RDČD, v letu 2009, v prvem letu izvajanja programa na 
nacionalni ravni 118. Večina rakov je bila odkrita v zgodnji fazi, kjer dodatno onkološko 
zdravljenje ni bilo potrebno in so ljudje, nekateri že samo po odstranitvi polipa, v katerem 
se je zgodnji rak začel razvijati (odstranitev pri izvajanju kolonoskopije), ostali po 
operativnem posegu, ozdravljeni. Program Svit je torej velika priložnost za zmanjšanje 
javnozdravstvenega problema RDČD in hkrati za prihranek v zdravstveni blagajni. 

 

2.9 Ključni načrti na področju izvajanja Programa Svit za naprej 

2.9.1 Na področju zagotavljanja zadostne vključenosti ciljne populacije  

Poleg že vseh zgoraj omenjenih aktivnosti na področju promocije Programa Svit in komuniciranja s 
ciljnimi javnostmi, je ključna načrtovana aktivnost intenzivnejše sodelovanje splošnih/družinskih 
zdravnikov v programu in njihova sistematična vključitev v Program Svit v zgodnejši fazi izvajanja 
programa, že v prvem vabilu populacije v program in še posebej pri ne odzivnikih. Raziskave so 
pokazale, da tesnejše sodelovanje družinskih zdravnikov v programu zveča odzivnost in da ljudje 
med vsemi zdravstvenimi delavci najbolj zaupajo družinskim zdravnikom. Kombinacija 
organiziranosti programa s centralnim vodenjem in koordinacijo vabljenja, centralnim 
laboratorijskim testiranjanjem, naročanjem na kolonoskopije in centralnim zagotavljanjem in 
spremljanjem kakovosti ter ustreznega tesnejšega sodelovanja družinskih zdravnikov, bi se 
najverjetneje izkazala kot najučinkovitejša.  

2.9.2 Na področju zagotavljanja kakovosti programa  

Za zagotavljanje kakovosti programa nadgrajujemo smernice za zagotavljanje kakovosti in kazalce 
kakovosti vseh postopkov obravnave v okviru presejalnega programa, vključno s postopki dodatne 
diagnostike in obravnave RDČD, skladno z Evropskimi smernicami za zagotavljanje presejalnih 
programov na področju RDČD. Za te potrebe zagotavljanja kakovosti se osredotočamo in se bomo 
tudi v prihodnje še intenzivneje na izobraževanje strokovnjakov, vključenih v Program Svit. V 
letošnjem letu bomo pričeli tudi s sistematičnim strokovnim nadzorom zagotavljanja kakovosti v 
presejalnih kolonoskopskih in patohistoloških centrih s ciljem doseganja ciljnih standardov in 
kazalcev kakovosti presejalnega programa. 

2.9.3 Razširitev ciljne populacije Programa Svit na starostno skupino do 75. leta starosti 

V letu 2011 želimo razširiti ciljno populacijo, upravičeno do presejalnega programu s starostno 
skupino oseb, starih do 75. Let. Taka so tudi priporočila Evropske skupnosti, ciljna populacija v 
presejalnem programu za RDČD naj bi bila skupina moških in žensk v starosti 50 – zaključenega 
74 leta starosti. To za Program Svit pomeni cca 110 000 ljudi, ki jih želimo dodatno vključiti v 
program. Ta skupina bo imela tudi največje koristi od programa, saj je pogostost predrakavih 
sprememb in RDČD največja v tej starostni skupini. V septembru bomo na Zdravstvenem svetu 
predstavili predlog za razširitev presejalnega programa Svit.  
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Shema komunikacijskih vlog za Program Svit na regijski ravni   

1.1.2.1 Osrednja enota Svit 

• Strokovne doktrine 
• Strategija komuniciranja 
• Enotna komunikacijska sredstva 
• Interpretatorji modela debelega 

črevesa  
• Izobraževanje izobraževalcev 

 

Gastroenterologi – kolonoskopisti v 
Programu Svit 

• Izobraževalci zdravnikov na 
primarni ravni (ZD, 
koncesionarji) 

 

Medicinske sestre v 
kolonoskopskih centrih 
Programa Svit 

Regijski odgovorni zdravniki 

• Koordiniranje dela  in izobraževanja 
zdravnikov na primarni ravni (ZD in 
koncesionarji) 

 
ZVC 

• Vzdrževanje SVITOVE INFO 
TOČKE (informiranje, 
inštruktorstvo) 

• Izvajanje ozaveščevalnih 
dejavnosti 

 

NVO Zavezniki 
Svita –  Gasilska 
zveza Slovenije, 
Sekcija frizerjev, 
Zveza društev 
upokojencev – 
program Starejši za 
starejše, ..    

 

LOKALNI 
MEDIJI 

IZOBRAŽEVALN
E USTANOVE 

VERSKE 
SKUPNOSTI 

LOKALNE 
OBLASTI 

AMBASADORJI SVITA 

LEKARNE 

1.1.1 PATRONAŽNA SLUŽBA 

Premoščanje ovir 

Zavodi za zdravstveno varstvo 

Koordinatorji zdravstvene 
vzgoje 

• Koordinacija vseh komunikacijskih 
dejavnosti na regijski ravni 

• Koordinacija in 
izvajanjestrokovnega 
izobraževanja 

• Izvajanje promocijskih in 
ozaveščevalnih dejavnosti 

• Medijska promocija na lokalni 
ravni 

 

1.1.2 IZBRANI OSEBNI 
ZDRAVNIKI CILJNE 

Priloga 2 
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Priloga 3 

Seznam ključnih aktivnosti na področju komuniciranja v letu 2009 

 

Vzpostavitev mreže podpornikov in ambasadorjev Programa Svit 

V prvih mesecih leta 2009 smo pridobili manjkajoče podpise na Listini o podpori Programu Svit. 
Sekcija frizerjev pri Obrtni zbornici Slovenije je želela podpis listine izvesti na svečan način, za kar 
smo uskladili termin. Podporniki Programa Svit so: Slovensko zdravniško društvo; Slovensko 
združenje za gastroenterologijo in hepatologijo; Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega 
društva; Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenije; Zbornica zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije; Društvo onkoloških bolnikov Slovenije; EUROPA DONNA – Slovensko združenje za boj 
proti raku dojk; Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke – europacolon Slovenija; 
Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije; Zveza slovenskih društev za boj proti raku; Gasilska 
zveza Slovenije; Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije; Zveza društev upokojencev 
Slovenije; Lekarniška Zbornica Slovenije; Sekcija frizerjev – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije; 
LUNA/TBWA; O3 oglaševanje, d.o.o. in Parsek Interactive. 

Ambasadorji Programa Svit so Vita Mavrič-Stražišar, Marija Strojin, Sonja Pungertnik, Viki Grošelj, 
Adi Smolar, Lojze Peterle, Pevsko društvo Katice, Mojca Seničar in Polona Vetrih. 

 

Na novo izgotovljena komunikacijska sredstva 

 

- Pripravljen je prevod vseh tiskovin Programa Svit, ki so namenjene ciljni populaciji, v 
madžarskem in italijanskem jeziku.  

- Pripravljene in natisnjene so bile splošne zloženke o Programu Svit za splošno javnost v 
italijanskem in madžarskem jeziku. 

- Izdelani so bili štirje tekstilni nepremočljivi posterji Programa Svit za uporabo ob stojnici na 
prostem. 

- Izdelan je bil radijski promocijski spot Programa Svit. 
- Odkupljene so avtorske materialne pravice za 30 minutno pogovorno oddajo o Programu Svit 

(Jožica Maučec Zakotnik in Jana Debeljak) – za potrebe promocije programa na lokalnih in 
regionalnih televizijah. 

- Izdelanih je bilo 10 didaktičnih modelov testerjev FOBT povečanih v merilu 1:10 za izvajanje 
predavanj v okviru ZZV. 

- Kupljena je bila knjiga »Hrsk, mljask, klok, plunk« tridimenzionalni priročnik o prebavljanju 
hrane za otroke, ki služi kot dopolnilno komunikacijsko sredstvo na Svitovi stojnici. 

- Izdelani so bili promocijski baloni v Svitovih barvah (oranžni in modri). 
- Spletne strani so bile tehnično prenovljene, da podpirajo tudi objavo multimedijskih vsebin 

(interaktivnih orodij, video in avdio dokumentov).  
 

Promocija Programa Svit za splošno javnost 
 

- V skladu s Strategijo komuniciranja Programa Svit in komunikacijskim načrtom so potekale 
dejavnosti v nekaterih zdravstveno vzgojnih centrih (Murska Sobota, Sežana, Koper, Sevnica, 
Ilirska Bistrica, Domžale, Radeče, Ajdovščina, Slovenske Konjice, Ljubljana) in ZZV (Murska 
Sobota, Nova Gorica, Ljubljana). 

- Nekatere regijske gasilske zveze (trenutno 7 od 39) pri Gasilski zvezi Slovenije so imenovale 
poverjenike za Program Svit in v svojih gasilskih domovih vzpostavile informacijske točke, kjer 
so na voljo zloženke in pojasnila o programu. Lokalna gasilska društva so sodelovala pri 
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organizaciji Svitovih dogodkov  (Imeno, Radeče) in pokazalo se je, da njihovo sodelovanje 
bistveno prispeva k udeležbi moških v ciljni starosti. 

- Pri podpori uporabnikom programa in premoščanju ovir, ki jih imajo pri sodelovanju, aktivno 
sodelujejo prostovoljci gibanja Za boljšo kakovost življenja starejših (Starejši za starejše) v 
okviru Zveze društev upokojencev Slovenije (zanje je bilo 28.3.2009 izvedeno posebno 
usposabljanje), društva gluhih in naglušnih ter  slepih in slabovidnih.  

- Na POP TV in TV Pika so je od junija do konca septembra 2009 brezplačno občasno objavljal 
promocijski TV spot Programa Svit. 

- V okviru dogovora z Vitamedia je v vsakem zdravstvenem domu v Sloveniji razstavljen vsaj en 
veliki plakat programa. 

- Aktivne so spletne strani Programa Svit (ki pa so nujno potrebne vsebinske prenove). 
- Z demonstracijskim modelom debelega črevesa in vso pripadajočo komunikacijsko 

infrastrukturo ter ekipo pomočnikov – komunikatorjev (študenti medicine) sta bili izvedeni dve 
veliki promocijski akciji v Ljubljani, kjer je bila udeležba več tisoč ljudi: 

o 9. maj v Ljubljani (Pohod ob žici – model črevesa ob Koseškem Bajerju in komunikatorji 
na 9 drugih ključnih točkah po Ljubljani), 

o 13. junij Lunin festival v Tivoliju (največji dogodek za otroke v Ljubljani), 
o 19. septembra Dan zdravja na Fužinah v Ljubljani, 
o 30.9. - 2.10.  Festival za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, Ljubljana, 
o 3. - 4.10.  sejem Narava – Zdravje na Gospodarskem razstavišču, Ljubljana 

 

- V sodelovanju z zavodi za zdravstveno varstvo, zdravstveno vzgojnimi centri in lokalnimi 
nevladnimi organizacijami so se izvedle predstavitve programa z napihljivim modelom črevesa: 
9.1. Sevnica  
3.3. Koper 
20.3. Čateške toplice 
21.3. Ilirska Bistrica 
5.4. Ižakovci 
7.4. Sežana 
12.5. Koper 
13.5. Ljubljana – Festival prostovoljstva na Tromostovju 
16.5. Koper 
7.6. Dobrovo v Brdih 
17.6. Imeno 
29. 8.   Radovljica 
11.9. Radeče 
18.9. Trbovlje – Svit v Medicinskem centru Heliks  
10.10.   Ajdovščina 
17.10.   Gornja Radgona 
5. - 6.11. Domžale 
18.11.   Slovenske Konjice 
9. 12.    Nova Gorica. 

 

Promocijske in izobraževalne dejavnosti za strokovno javnost 

 

- Predstavitev Programa Svit na rednem strokovnem izobraževanju lekarniških farmacevtov v 
Ljubljani (11.3.2009, 18.3.2009, 25.3.2009, 8.4.2009) in Mariboru 15.4.2009. 

- Konec aprila 2009 smo z razpisom preko Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Visoke 
šole za zdravstvene delavce v Ljubljani zbrali skupino 23 študentov višjih letnikov – 
prostovoljcev. 3.5.2009 smo zanje v prostorih Centralne enote Svit izvedli pet ur trajajoče 
izobraževanje o Programu Svit in komunikacijskim delom z modelom debelega črevesa. 

- 2.- 3.5.2009 je bilo delovanje Programa Svit predstavljeno na letnem strokovnem srečanju 
gastroenterologov, kirurgov in ginekologov Vojvodine v Novem Sadu. 

-  25.5.2009 predstavitev Programa Svit na Srečanju timov v osnovni zdravstveni dejavnosti 
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- 1.7.2009 smo za predstavnike kolonoskopskih centrov, v prostorih ZZZS v Ljubljani, organizirali 
predstavitev delovanja informacijskega sistema Programa Svit oz. delovanje kolonoskopskega 
modula v katerega kolonoskopisti vnašajo podatke o poteku preiskave in najdbe. Predstavitve 
se je udeležilo 43 oseb iz 16 kolonoskopskih centrov. 

- 21.- 22.11.2009 udeležba na srečanju Evropske zveze presejalnih programov v okviru 
svetovnega kongresa gastroenterologov ter predstavitev Programa Svit s plakatom, London. 

- 25.11.2009 je bila predstavitev Programa Svit, strategije komuniciranja programa in 
predstavitev vloge zdravstveno vzgojnih centrov pri izvajanju Programa Svit na Strokovnem 
srečanju izvajalcev preventivnih zdravstvenih dejavnosti »Skupaj varujemo zdravje«. 

- 15.12 2009 je bilo predstavljeno delovanje Programa Svit in strategija komuniciranja programa 
predstavnikom zavodov za zdravstveno varstvo. Pojasnili smo, kako nujno je, da nam kot nosilci 
strokovnega dela pri koordiniranju preventivnih zdravstvenih dejavnosti po regijah pomagajo 
izvajati komunikacijske dejavnosti s poglavitnim ciljem povečati sodelovanje ciljne populacije v 
programu. 

 

Sodelovanje z mediji 

Podatki se nanašajo na večje medije, ki jih spremljamo preko klipinga in na objave, o katerih smo 
bili obveščeni ali smo sodelovali pri njih. Nismo pa beležili vseh objav v lokalnih medijih, ki jih je 
bilo verjetno precej, saj smo s Svitovimi dogodki veliko potovali po Sloveniji.  

Mediji so v prvih treh mesecih veliko poročali o Programu Svit – žal je šlo predvsem  za negativno 
publiciteto, povezano s težavami zaradi informacijskega sistema in zastoja programa: 
- Januar: 37 objav v medijih 
- Februar: 35 objav 
- Marec: 30 objav 
 

V drugem trimesečju se je novinarsko zanimanje za program znatno zmanjšalo – čeprav smo 
začeli v program vabiti ljudi iz ciljne populacije po vsej državi: 

- April: 18 objav v medijih 
- Maj: 14 objav 
- Junij: 8 objav 

 

V drugi polovici leta 2009 so se objave vsebinsko spremenile: ni šlo več za poročanje o problemu s 
Svitom, ampak za poročanje o tem, kako program deluje, zakaj je pomemben in kaj bo dosegal: 

- Julij: 7 objav v medijih 
- Avgust: 6 objav 
- September: 10 objav 
- Oktober: ni podatkov 
- November: ni podatkov 
- December: 2 

 

Obširnejše tematske oddaje na TV in radiu: 

- 13.1.2009 je bila na POP TV na sporedu 11 minutna reportaža v oddaji Preverjeno, ki je 
govorila o težavah vseh treh presejalnih programov Zora, Dora in Svit. Sodelovali smo pri 
snemanju in posredovali novinarki Janji Kobal Ocvirk slikovno in filmsko gradivo o Svitu. 
Prispevek je izzvenel pozitivno in spodbudno ter napovedal skorajšnji začetek izvajanja 
programa. 

- 9.2.2009 je bila v prostorih Programa Svit izvedena tiskovna konferenca s predstavitvijo 
programov CINDI Slovenija in predstavitev Programa Svit. 

- V sodelovanju z Jano Debeljak in uredništvom TV Pika smo pripravili 6 oddaj o preprečevanju 
nenalezljivih kroničnih boleznih, 4 od teh so bile namenjene Programu Svit. Oddaje so se 
predvajale v prvem polletju 2009 premierno, vsaka z najmanj dvema ponovitvama; v poletnih 
dveh mesecih so se oddaje sporadično brezplačno ponavljale. 
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- 5.3.2009 je na Radiu Šmarje, v okviru Tedna boja proti raku potekala enourna pogovorna 
oddaja o Programu Svit. 

- 6.3.2009 je prim. dr. Miran Rems v enourni oddaji na Gorenjski TV temeljito in učinkovito 
predstavil Program Svit in njegov pomen. 

- 23.4.2009 je bil Program Svit obsežno predstavljen v oddaji TVS Dobro jutro. 
- V sodelovanjem z GEA TV in Jano Debeljak smo pripravili polurno oddajo o Programu Svit, ki 

je bila premierno objavljena junija. Odkupili smo vse materialne avtorske pravice za oddajo in 
kupili od GEA TV 15 kopij na DVD – z namenom, da jo za promocijo Svita na lokalnih TV 
uporabijo zavodi za zdravstveno varstvo. 

- 19.5.2009 je bila presejalnim programom posvečena enourna oddaja Studio ob sedemnajstih 
na prvem programu radia Slovenija, v kateri je bil obsežno in pozitivno predstavljen tudi 
Program Svit. 

- 12.6.2009 je bila na TV Pika 30 minutna oddaja o Programu Svit, ki smo jo pripravili v 
sodelovanju z Jano Debeljak. 

- Sproti smo skrbeli za vsa novinarska povpraševanja, ob začetku izvajanja programa na državni 
ravni smo medijem poslali medijsko obvestilo. 

- Medijsko obvestilo smo objavili tudi sredi oktobra, ko smo novinarjem sporočili rezultate 
izvajanja Programa Svit do konca septembra. 
 

Posebno pozornost so Programu Svit posvetili na spletnem portalu Zlata leta, kjer so junija objavili 
obsežen prispevek, ki je dostopen na spletni strani http://zlataleta.com/rak-na-debelem-crevesju-
tihi-ubijalec/ . 

 

Sodelovanje s tujimi strokovnjaki 

- V letu 2009 smo sodelovali pri pripravi gradiv, ki so bila podlaga za izdelavo Evropskih smernic 
za presejalne programa RDČD. Pri komunikacijskih dejavnosti, ki so del smernic, smo 
sodelovali z vodjo priprave poglavja o komuniciranju. 

- Žal se nismo mogli udeležiti prvega mednarodnega simpozija o komunikacijskih posegih za 
povečanje odzivnosti v presejalne programe RDČD, ki je bil v New Yorku (First Transatlantic 
Symposium on Strategies to Increase Colorectal Cancer Screening and Save More Lives, New 
York, 20. aprila 2009) in na katerega smo bili povabljeni – smo pa komunicirali z nekaterimi 
udeleženci in z njimi izmenjavali izkušnje po elektronski pošti. 

- Britanska nevladna fundacija Lynn Faulds Wood – Lynn's Bowel Cancer Campaign – nas je 
zaprosila za tehnično dokumentacijo in dovoljenje, da pri podjetju Airfun Kamnik, ki je za nas 
izdelalo napihljivi model debelega črevesa,  naročijo in kupijo dva enaka modela. Ocenili so 
namreč, da je naš model zelo dober (boljši od nekaterih drugih podobnih v Evropi) in ga želijo 
uporabljati tudi pri svojih kampanjah v Veliki Britaniji. 

  

Mnenjske raziskave 

V letu 2009 sta bili izvedeni dve mnenjski raziskavi. 

Udeležencem kolonoskopij pilotnega dela Programa Svit v letu 2008 je bilo 15.4.2009 razposlanih 
197 vprašalnikov z vprašanji o izkušnjah sodelovanja v Programu Svit in o izkušnjah z izvedeno 
kolonoskopijo. Na dan 20.7.2009 je bilo vrnjenih 161 izpolnjenih vprašalnikov. Sondažna raziskava 
bo služila kot osnova za oblikovanje stalnega vprašalnika, ki bo del evalvacije kakovosti in kontrole 
izvajanja presejalnih kolonoskopij, po drugi strani pa tudi osnova za oblikovanje dodatnega 
izobraževanja za gastroenterologe, ki izvajajo presejane kolonoskopije Programa Svit. 

Splošne vprašalnike o Programu Svit za osebne izbrane zdravnike smo razposlali 19.5.2009. Od 
1.212 odposlanih vprašalnikov jih je bilo do 20.7.2009 vrnjenih 321. Analiza podatkov bo služila kot 
osnova za oblikovanje programa izobraževanja zdravnikov na primarni ravni o Programu Svit. 


