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Prim. prof. dr. Ivan Eržen, direktor 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Vstopamo v deveto leto delovanja Programa Svit, ki je v tem času močno pripomogel k zmanjšanju bremena 
raka na debelem črevesu in danki v Sloveniji. 

Uspehov programa, ki jih beležimo, pa ne bi mogli doseči brez predanega dela vseh vpletenih zdravstvenih 
delavcev tako na primarni kot sekundarni ravni zdravstvenega varstva. 

Glede na vsebino strokovnega srečanja bi še posebej izpostavil zdravstvenovzgojne centre in centre za 
krepitev zdravja, kjer delujejo Svitove kontaktne točke, ekipe zdravnikov družinske medicine v referenčnih 
ambulantah ter patronažne medicinske sestre. Ljudje namreč iščejo informacije v svojem lokalnem okolju, 
zato je izjemno pomembno, da jim jih tam tudi nudimo. Poleg tega je treba poudariti proaktivno delovan-
je, torej identifikacijo neodzivnikov v program in primeren pristop za njihovo vključitev. Ob obravnavi 
pacienta z določeno težavo ga lahko pobaramo tudi o sodelovanju v Programu Svit, kar je zagotovo široko 
razširjena dobra praksa v primarnem zdravstvenem varstvu po vsej Sloveniji. 

Veseli me, da na pomen preventive opozarjajo tudi ostali, katerih strokovno področje ni nujno povezano z 
zdravstvom. Tako imamo pri Programu Svit zavzete ambasadorje in podpornike, kot zelo učinkovito pa se 
je izkazovalo tudi sodelovanje z različnimi delovnimi organizacijami.

Ob tem se je zagotovo smiselno dotakniti tudi področja pacientovih pravic in dolžnosti; kje je meja, ko začne-
mo posegati v človekovo odločitev za (ne)sodelovanje in kaj je oziroma bi morala biti njegova dolžnost, če 
mu je določena zdravstvena storitev na voljo brez dodatnih stroškov in zahtevnejše vpletenosti. In nenazad-
nje, kakšne so posledice njegove odločitve.

Z vsako odločitvijo posameznika za sodelovanje v programu lahko prispevamo k ohranitvi zdravih let živl-
jenja, česar se vsi dobro zavedamo. Ponosen sem na rezultate, ki smo jih dosegli in na dobro delovanje in 
povezovanje zdravstvenih delavcev ter ostalih, ki s svojo angažiranostjo in zagnanostjo skrbijo za večjo 
osveščenost. Z gotovostjo lahko trdim, da je Program Svit pripomogel tudi k mnogim premikom boljše ka-
kovosti zdravstvene oskrbe v slovenskem zdravstvenem prostoru in bolj kakovostne obravnave pacientov. 
Želim si, da bi tudi v prihodnje delovali v tej smeri in bi bil Program Svit zgled podobnim programom. Tako 
strokovno, kakor tudi pokazatelj, da lahko s skupnimi močmi, tesno povezanostjo in dobrim sodelovanjem 
dosežemo zares veliko.
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8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.30 Uvodni pozdravi

Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje RS
prim. prof. dr. Ivan Eržen, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje

9.30 – 9.45 Uspehi Programa Svit in vizija za prihodnje leto
Dominika Novak Mlakar, Nacionalni inštitut za javno zdravje

9.45 – 10.05 Protokol in algoritem za vključevanje neodzivnikov v Program Svit v okviru 
ambulante družinskega zdravnika in njegovega tima
Jana Govc Eržen, Zdravstveni dom Celje

10.05 – 10.25 Pravice in dolžnosti pacienta
Duša Hlade Zore, zastopnica pacientovih pravic

10.25 – 10.40 Razprava
10.40 – 11.10 Odmor  
11.10 – 11.30 Nemedikamentozni pristopi k obvladovanju bolečine pri kolonoskopiji

prof. dr. Duška Meh, Medicinska fakulteta UL
Dejan Georgiev, Filozofska fakulteta UL

11.30 – 11.50 Vpliv kontrole kakovosti kolonoskopij na uspešnost Programa Svit
Prim. Milan Stefanović, Diagnostični center Bled

11.50 – 12.10 Predlog slovenskih priporočil za sedacijo v gastroenterološki endoskopiji
prof. dr. Borut Štabuc, Klinični oddelek za gastroenterologijo, UKC Ljubljana

12.10 – 12.30 Razprava
12.30 – 13.30 Kosilo
13.30 – 13.50 Priročnik za komuniciranje pri prvem stiku z gluho osebo v zdravstveni obravnavi

Jasna Bauman in Tanja Giuliatti Davinić, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
13.50 – 14.10 Kaj storiti, ko pacient ne govori istega jezika in se sporazumeva drugače? Kulturno 

kompetentna in na osebo osredotočena zdravstvena oskrba
mag. Ajda Jelenc, Nacionalni intštitut za javno zdravje

14.10 – 14.20 Primer dobre prakse: Vloga osebnega izbranega zdravnika v Programu Svit
Jana Govc Eržen, Zdravstveni dom Celje

14.20 – 14.30 Primer dobre prakse: Vloga referenčne medicinske sestre v Programu Svit
Marjana Vrhovski, zasebna ambulanta družinske medicine Amigdala d.o.o.

14.30 – 14.40 Primer dobre prakse: Program Svit v delovnih organizacijah
Alenka Dovč, Gospodarska zbornica Slovenije

14.40 – 14.50 Primer dobre prakse: Program Svit v vojašnicah
Samo Podgornik, ambasador Programa Svit

14.50 – 15.10 Razprava
15.10 – 15.30 Poročilo opazovalca konference, sklepna razprava in povzetek Svitovega dne 2017

Uroš Rozman, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Program strokovnega srečanja
Četrtek, 14. december 2017
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Dominika Novak Mlakar, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Dominika Novak Mlakar, dr. med. spec., je leta 1998 končala študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Je spe-
cialistka javnega zdravja. Ima dolgoletne delovne izkušnje z različnih področij javnega zdravja. Poklicno pot 
je začela v Zdravstvenem domu Ljubljana, v enoti CINDI Slovenija, kjer se je od leta 2000 aktivno ukvarjala 
s programi opuščanja kajenja in z izobraževanjem izvajalcev individualnega in skupinskega svetovanja za 
pomoč pri opuščanju kajenja. Po vzoru svetovalnih telefonov za pomoč pri opuščanju kajenja v tujini je leta 
2006 vzpostavila telefonsko svetovanje tudi v Sloveniji. 

Leta 2006 je sodelovala pri pripravi dokumentov za vzpostavitev Državnega programa presejanja in zgod-
njega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke – Programa Svit in sodeluje 
pri njegovi implementaciji na nacionalni ravni od leta 2009 naprej. Od leta 2009 je zaposlena na Inštitutu 
za varovanje zdravja RS, danes Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Je predstojnica Centra za zgodnje 
odkrivanje raka in vodja Programa Svit. 

Uspehi Programa Svit in vizija za prihodnje leto

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in 
danki - Program Svit deluje na nacionalni ravni od leta 2009. Program zajema ciljno populacijo okoli 600.000 
prebivalcev Slovenije v starosti od 50 do 74 let, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Ciljna 
populacija je v program vabljena vsako drugo leto. Preiskovanci s pozitivnim izvidom presejalnega testa na 
prikrito krvavitev v blatu so napoteni na kolonoskopijo v enega od 23 pooblaščenih kolonoskopskih cen-
trov.

Po podatkih Registra raka incidenca raka debelega črevesa in danke od leta 2011 naprej pada. Po podatkih 
Programa Svit je 67 - 70 % rakov odkritih v presejalnem programu v stadiju I. ali II., ko pacienti ne potre-
bujejo dodatnega onkološkega zdravljenja. Zagotovo je k izboljšanju stanja pripomogel tudi Program Svit.

V četrtem presejalnem krogu, v katerega smo prvič vključili populacijo do vključno 74 let starosti, smo 
dosegli 62 % odzivnost vabljenih v  program in 57,7 % presejanost. Večje potrebe starejše populacije po 
svetovanju klicnega centra in po kolonoskopijah smo obvladovali s prilagoditvami v programu, vplivale so 
tudi na delo v petem presejalnem krogu, ki smo ga pričeli izvajati v letu 2017. 

Za povečanje pozitivnih učinkov presejanja je pomembno, da so postopki vključevanja v presejanje  izve-
deni na način, ki predstavlja čim manj ovir za ciljno populacijo. V literaturi je za različne države in zdravst-
vene sisteme zaslediti podatke o izboljšanju deleža udeležbe vabljenih v presejalne programe za 2 do 20 % z 
uporabo različnih pristopov kot so pisna ali telefonska komunikacija, podpora izbranega osebnega zdravni-
ka, osebno naravnani opomniki za ne-odzivne osebe, bolj sprejemljivi presejalni testi in skrb za osebe z 
različnimi oblikami invalidnosti.
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Jana Govc Eržen, Zdravstveni dom Celje

Prim. Jana Govc Eržen, dr. med., je kot specialistka družinske medicine zaposlena v Zdravstvenem domu 
Celje, kjer deluje tudi kot vodja OE Zdravstvene postaje Vojnik in vodja strokovne skupine za preventivo in 
promocijo zdravja.
Kot nacionalna koordinatorka za preventivo bolezni srca in žilja aktivno sodeluje pri izvajanju Nacionalne-
ga programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni, projekta referenčnih ambulant in številnih drugih 
projektih, ki so usmerjeni  k spodbujanju zdravega vedenjskega sloga.
Deluje kot predavateljica na strokovnih srečanjih in kot mentorica študentom, pripravnikom in special-
izantom družinske medicine. Leta 2016 ji je Združenje zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem 
zdravniškem društvu zaradi njenega prispevka k razvoju družinske medicine podelilo naziv častne članice 
Združenja.

Protokol in algoritem za vključevanje neodzivnikov v Program Svit v okviru ambulante 
družinskega zdravnika in njegovega tima

Register raka od leta 2011 dalje beleži upad incidence raka debelega črevesa in danke, podatki Programa 
Svit pa kažejo, da je približno 70 % rakov v presejalnem programu odkritih v stadiju I. ali II., ko pacienti ne 
potrebujejo dodatnega onkološkega zdravljenja. Čeprav je bila po treh presejalnih krogih dosežena 60 % 
odzivnost v presejalni program je pomembno, da odzivnost v Program Svit izboljšamo.

Zdravstveni delavci v ambulantah izbranih osebnih zdravnikov uporabljajo različne pristope za delo z 
neodzivniki, ki so ponekod bolj in drugje manj uspešni. Ker imajo izbrani osebni zdravniki s svojimi sodelav-
ci v timu pomembno vlogo pri povečevanju odzivnosti v  preventivne programe,  se je pokazala potreba po 
enotnih navodilih za delo z neodzivniki, ki temeljijo na obstoječih dobrih praksah in ki bi bila v pomoč pri 
delu. V ta namen je delovna skupina predstavnikov družinske medicine in Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje pripravila protokol in algoritem za delo z neodzivniki v Programu Svit. Protokol in algoritem pred-
stavljata poenotena navodila timom v ambulanti družinskega zdravnika, s pomočjo katerih bodo svojim 
bolnikom, ki iz različnih razlogov niso sodelovali v Programu Svit, takšno sodelovanje omogočili. 
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Duša Hlade Zore, zastopnica pacientovih pravic

Duša Hlade Zore je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je pridobila naziv doktor 
medicine in opravila strokovni izpit za zdravnico. Ima delovne izkušnje s področja zdravstva, in sicer je v 
letih 1973-1999 aktivno delovala v podjetju Krka d.d. Novo mesto na področju sodelovanja s tujimi partnerji 
in trženja ter registracije zdravil. Od leta 2000 je predsednica Društva bolnikov z osteoporozo Ljubljana in 
od leta 2002 predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo (ZDBO) Slovenije. Od začetka predsedovanja 
je članica odbora Mednarodne fundacije za osteoporozo (IOF). Bila je predstavnica Slovenije v Posvetovalni 
skupini za osteoporozo pri Parlamentu EU. Je avtorica dveh nagrajenih projektov s področja dela ZDBO. Od 
leta 1999 je urednica glasila Sončnica, ki je namenjen vsem članom ZDBO. Tekom dela je pridobila izrazit 
občutek za delo z ljudmi v stiski, predvsem z delom v Društvu za zdravljenje alkoholikov, delu na SOS tele-
fonu in od leta 2009 tudi kot zastopnica pacientovih pravic v Ljubljani. Trenutno opravlja svoj drugi mandat. 
Sodeluje kot predavateljica pri modulu Etika in profesionalizem in pri izobraževanju študentov 6. letnika 
medicine na Katedri za družinsko medicino Univerze v Ljubjani na temo pacientovih pravic ter na temo 
osteoporoza pri izobraževanju diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah. Imela je številna 
predavanja za nevladne organizacije na temo pacientovih pravic in dolžnosti. 
Za svoje delo zastopnice pacientovih pravic je leta 2016 prejela zahvalo Zdravniške zbornice Slovenije za 
izjemen prispevek pri vzspostavljanju in utrjevanju zaupanja med bolniki in zdravniki.

Pravice in dožnosti pacienta

Ena ključnih nalog zastopnika pacientovih pravic  je ozaveščanje o pravicah in dolžnostih, ki jih imajo paci-
enti na podlagi Zakona o pacientovih pravicah. S tem zakonom so pacienti dobili precej dobro pravno pod-
lago za urejanje in reševanje večine zapletov, na katere so naleteli v postopkih zdravljenja. Hkrati je ta za-
kon posegel tudi v odnos zdravstveni delavec – pacient, ter prispeval k ozaveščanju zdravstvenih delavcev 
glede primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, spoštovanja pacientovega časa, izbire, vpliva in 
odločanja o zdravljenju in postopkih zdravljenja, prosti izbiri zdravnika ter zagotavljanja obveščenosti.
Pravice in dolžnosti imajo skupni cilj: doseči kakovostno in varno zdravstveno oskrbo in tega se pacienti še 
premalo zavedajo. 
Zakon pacientom nalaga tudi dolžnosti. V 54. členu zakona je našteth 7 pacientovih dolžnosti, ki jih je pa-
cient dolžan upoštevati v razmerju do zdravstvenega osebja, do drugih pacientov in tudi do samega sebe.  
Temeljna dolžnost nas vseh pa je da dejavno sodelujemo pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdrav-
ja in tega se vsi, tudi pacienti, premalo zavedamo.
Podatki kažejo, da pacienti kar dobro poznajo svoje pravice, da pa to ne velja tudi za poznavanje dolžnosti 
in zato bo ozaveščanju pacientov o njihovih dolžnosti v prihodnje treba posvetiti več pozornosti.
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Prof. dr. Duška Meh, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Duška Meh, doktorica medicine, se je rodila v Pamečah pri Slovenj Gradcu in je po maturi na gimnaziji 
v Ravnah na Koroškem nadaljevala dodiplomski in podiplomski študij na Medicinski fakulteti v Ljublja-
ni. Vrhunsko se je izobrazila na več področjih, najbolj pa so jo pritegnile nevrologija in z njo povezane 
vede. Delala je in dela na več področjih; od asistentskega dela na predkliničnem inštitutu Medicinske 
fakultete in preko strokovno–raziskovalnega dela na nevrologiji, nevrokirurgiji in na Inštitutu za klinično  
nevrofiziologijo Kliničnega Centra je dejavnosti celostno združila na raziskovalno-razvojnem področju Kat-
edre za rehabilitacijsko in fizikalno medicino Medicinske fakultete. Tudi njeno literarno in inovacijsko-raz-
vojno delo je bilo delno povezano z njo. Med študijem je sodelovala pri urejanju Medicinskih razgledov, ene  
najpomembnejših slovenskih zdravstvenih revij, pozneje pa je organizacijsko in uredniško delo nadaljevala 
drugje. Ena najpomembnejših aktivnosti je bila 6. svetovni medmrežni kongres biomedicinskih znanosti. 
Strokovno in raziskovalno se največ ukvarja z vprašanji občutljivosti. V Slovenijo je uvedla več inštrumen-
talnih psihofizikalnih preiskavnih metod, pomembnih za pravilno vrednotenje motenj občutljivosti. Pri 
raziskovalnem delu sodeluje z vrsto uglednih strokovnjakov, hkrati pa s sodelavci razvija novo področje, 
transdisciplinarno translacijsko obravnavanje bolečine. Vanj je vključenih več strokovnjakov, s kolegom 
Dejanom Georgievim sta pobudnika več razvojno-inovativnih raziskovalnih projektov.

Dejan Georgiev, psiholog, se je rodil v Ljubljani. V okviru interdisciplinarnega doktorskega študija na Filo-
zofski fakulteti je sodeloval in sodeluje pri mnogih transdisciplinarnih projektih, najpomembnejše je njego-
vo ukvarjanje z bolečino. Med dodiplomskim študijem se je posvečal psihologiji marketinga in odločanju 
potrošnikov, vpleten je bil tudi v preučevanje samopodobe pri mladostnikih. Med podiplomskim študijem 
se je ukvarjal tudi z bolniki z amiotrofično lateralno sklerozo (boleznijo motoričnega nevrona) in z ra-
zličnimi bolečinami. Kot prostovoljec je sodeloval v različnih projektih, kjer se je tudi pravno izobraževal, 
strokovno in raziskovalno pa ga je privlačila eksperimentalna psihologija. V znanjih različnih ved išče po-
dročja, ki prispevajo k na posameznika osredotočenemu obvladovanju bolečine. Podrobneje se ukvarja z 
občutljivostjo in samopodobo pri diabetikih ter je pomemben član raziskovalne skupine, ki preučuje in 
razvija v Sloveniji in svetu pogosto podcenjeno področje, na mehanizmih temelječe obvladovanje bolečine. 
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Duška Meh in Dejan Georgiev se ukvarjata z različnimi vidiki občutljivosti, najpogosteje se srečujeta z boleči-
no. Obravnavata jo celostno, poudarjata pa pomen sodelovanja različnih strokovnjakov. Dosežke objavljata 
v domačih in tujih strokovnih revijah in jih predstavljata na različnih strokovnih in raziskovalnih srečan-
jih. Sodelujeta v pedagoških in strokovnih procesih različnih fakultet in srednjih šol, pripravljata pa tudi 
različna izobraževanja. Razvila in prilagodila sta vrsto novih orodij za preučevanje, ocenjevanje in obvlado-
vanje motenj občutljivosti. S sodelavci razvijata nove protokole in na osnovi rezultatov raziskav dodajata 
nove diagnostične indikacije za uporabljene preiskave. S svojim delom opozarjata na pomen upoštevanja 
bolečine in zavedanja, da so neprijetni občutki pogosto simptom ali znak škodljivega dogajanja v telesu. 
Na vpliv dojemanja občutkov, še posebej bolečine, opozarjata tudi v okviru transdisciplinarnih raziskoval-
no-razvojnih projektov. Eden pomembnejših je priročnik »Nemedikamentozno obvladovanje bolečine pri 
kolonoskopiji«, kot prvi v nizu priročnikov »Nemedikamentozno obvladovanje bolečine pri malih posegih«.

Nemedikamentozni pristopi k obvladovanju bolečine pri kolonoskopiji

Kolonoskopija je poseg, za katerega se zavestno in prostovoljno odločimo. Včasih je bil nujno povezan z 
bolečino, sodobni pristopi pa omogočajo, da se neprijetnemu občutku izognemo ali ga uspešno obvladamo. 
Izurjeni in primerno opremljeni kolonoskopisti se s pomočjo sodelavcev v timu znajo uspešno izogniti de-
javnikom, ki izzovejo neprijeten občutek, ali pa so ti občutki vsaj blažji oz. manj obremenjujoči. Včasih usk-
lajeno delovanje ni dovolj in pacient izzvane občutke dojame kot bolečino. Pomembno je, da pacienti vedo, 
da se zdravstveni delavci na pojav neprijetnih občutkov vedno odzovemo. Obvladujemo jih nemedikamen-
tozno in medikamentozno, če pa nismo uspešni, preiskavo prekinemo in ukrepamo drugače (sedacija ali 
anestezija).
Nemedikamentozno ukrepanje v največji meri temelji na psiholoških in fizioloških mehanizmih, ki so v 
veliki meri prirojeni (podedovani) in se sprožijo refleksno. Mnogi odzivi so priučeni in so zelo uspešni 
prav pri obvladovanju bolečine. Sočasno jih deluje več, našteli pa bomo najpogosteje uporabljane. Na 
psihološke dejavnike vplivamo s pogovorom, s sproščanjem ali hipnozo, z usmerjanjem pozornosti in s  
kognitivno-vedenjskim ali z drugačnim psihološkim ukrepanjem. Zelo pomemben je vpliv čustev, na kat-
era prepogosto pozabljamo. Fizikalne načine uporabljamo vsakodnevno, a se večinoma ne zavedamo, da je  
npr. božanje eden od njih. Podobno se dogaja pri površinskem protibolečinskem električnem draženju 
(TENS), drugi načini pa so npr. svetlobno in zvočno draženje ter druge oblike frekvenčnega preoblikovanja 
odzivov. Vplivajo tudi dotikanje, gretje, hlajenje, vibriranje, ...
V vsakdanjem življenju poskusimo bolečino najprej odpraviti ali vsaj obvladati s farmakološkimi sredstvi, 
saj se zdi učinek hiter in zelo uspešen. V resnici pa imajo nefarmakološki načini obvladovanja vrsto predno-
sti: spodbudimo telesu lastne blažilne ali zdravilne sposobnosti, nimajo škodljivih stranskih učinkov in ne 
vplivajo na učinkovanje drugih zdravilnih snovi, ne izzovejo privajenosti ali odvisnosti in niso alergogeni. 
Res pa je učinek le redko takojšen, gradi se postopoma in zahteva občasne ponovitve. V ambulantah družin-
ske medicine imajo vpeljane ustrezne programe, pogosto pa lahko ukrepajo pacienti sami. 



Prim. Milan Stefanović, Diagnostični center Bled

Prim Milan Stefanović, dr. med., specialist interne medicine in gastroenterologije, je gimnazijo in  
Medicinsko fakulteto končal v Ljubljani. Po štirih letih dela v splošni ambulanti v Železniškem  
zdravstvenem domu v Ljubljani, je nastopil specializacijo iz interne medicine, ki jo je opravil v  
UKC Ljubljana leta 1993. Z gastroenterologijo se ukvarja od leta 1990. Od leta 1993 je redno zaposlen v  
Diagnostičnem centru Bled. Njegova poglavitna dejavnost je poleg endoskopske diagnostike in terapije tudi 
delo na področju vzgoje in izobraževanja, delo na področju preprečevanja in zgodnjega ugotavljanja raka 
na debelem črevesu in danki in zdravljenju bolezni žolčevodov in trebušne slinavke. Napisal je in doma in 
tujini objavil 51 strokovnih prispevkov. 
Leta 1998 je postal vodja gastroenterološke dejavnosti in leta 2004 strokovni direktor Diagnostičnega cen-
tra Bled. Leta 2005 je bil izbran za predsednika združenja za gastrointestinalno endoskopijo, ki deluje v 
okviru SZGH oz SZD. Leta 2007 mu je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije podelilo naziv Primarij. 
Je član Slovenskega zdravniškega združenja (SZD), Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepa-
tologijo (SZGH), Programskega sveta Programa Svit, Evropskega združenja za gastrointestinalno endoskop-
ijo (ESGE), Nemškega združenja za endoskopijo in slikovno diagnostiko (DGE-BV) in Ameriškega združenja 
za gastroenterologijo (AGA). 

Vpliv kontrole kakovosti kolonoskopij na uspešnost Programa Svit

V Sloveniji je rak debelega črevesja in danke (RDČD) po pogostnosti na drugem mestu. V letu 2013 je bila 
incidenca za moške 80,2/100.000 in za ženske 53,7/100.000. Ugotavljanje in odstranjevanje predrakavih 
sprememb dokazano prepreči nastanek RDČD. Organizirano presejanje za RDČD je pomembno zato, ker  
ugotavljanje zgodnjih rakastih sprememb omogoča dobre uspehe zdravljenja in ker ugotavljanje in odstran-
jevanje predrakavih sprememb pripomore zmanjšanju incidence RDČD. 
V Sloveniji smo z nacionalnim presejanjem za raka na debelem črevesu in danki pričeli leta 2009. 
Primarni presejalni test je iFOBT, ki ga udeleženci programa opravijo vsaki dve leti. To je sicer le ena od 
možnosti presejanja, ki pa je danes v svetu najbolj razširjena. Vsi pacienti s pozitivnim testom gredo na 
dodatno kolonoskopijo. 
Endoskopski centri, ki opravljajo kolonoskopije za potrebe nacionalnega presejalnega programa, so bili iz-
brani iz že obstoječe mreže izvajalcev endoskopskih preiskav. S tem smo omogočili enakomerno - regional-
no dostopnost. Zagotavljanje kakovosti kolonoskopije v Programu Svit naj bi omogočilo našim preiskovan-
cem, ki se vključujejo v program, najboljšo kolonoskopijo, hkrati pa naj bi na ta način tudi zelo zmanjšali 
možnost, da gre kaj narobe ali da kaj spregledamo. Nadzor nad izbranimi kazalniki kakovosti opravljamo 
centralno, preko enotnega elektronskega informacijskega sistema. Vsak od izbranih in nadzorovanih ka-
zalnikov ima postavljeno določeno ciljno in za doseganje višje kakovosti tudi želeno raven. Podlaga za to so 
sprejete nacionalne smernice, ki jih je sprejel Programski svet Programa Svit, ki je odgovoren za izvajanje 
programa na državni ravni. Podatki se zbirajo centralno in prospektivno in se analizirajo obdobno po v 
naprej napovedanih nadzorih. Z rezultati so seznanjeni vsi v posameznem nadzoru zajeti endoskopisti, 
udeleženi pri izvajanju presejanja. V primeru odstopanj od zastavljene ravni kakovosti in v primeru hudih 
pomanjkljivosti in/ali napak, opravimo izredne nadzore.
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prof. dr. Borut Štabuc, Klinični oddelek za gastroenterologijo, 
Univerzitetni klinični center Ljubljana
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Kolonoskopisti, ki so del gastroenterološke dejavnosti Programa Svit, imajo ključno vlogo pri zagotavljanju 
visoko kakovostne, varne in za pacienta koristne kolonoskopije. Spremljanje in predstavitev podatkov o iz-
vajanju dejavnosti v realnem času je pogoj, da enoskopska enota, presejalni program in nacionalni zdravst-
veni sistem pravočasno ugotovijo, če endoskopisti dosegajo zastavljeni standard in ob ugotovitvi pomanjkl-
jivosti aktivno ukrepajo za njihovo odparvo in/ali spremljanja izboljšanja. Zbiranje podatkov, ki se nanašajo 
na endoskopsko delo in povratno posredovanje teh podatkov izvajalcem, omogoča objektivno oceno kolo-
noskopista, endoskopske enote in delovanja celotnega programa. Podatke lahko uporabimo za usmerjene 
ukrepe za izboljšanje kakovosti. To lahko dosežemo z motivacijo kolonoskopista/ov, da spremeni/jo svojo 
prakso in doseže/jo izboljšanje s korekcijo in določenimi cilji o katerih se je potrebno z njim/i v naprej 
dogovoriti. Omogočiti jim moramo čas in priložnost za izboljšanje. Če je to potrebno, implementiramo ome-
jitve in če kolonoskopist kljub vsem ukrepom ne doseže zahtevano raven opravljanja kolonoskopij, ga je 
potrebno, kot skrajni ukrep, izključiti iz programa. Sprotna kontrola in izboljšanje kakovosti morata biti 
obvezni del presejalnega programa za raka na debelem črevesu in danki. Vsi, ki smo vključeni v izvajanje 
Programa Svit, moramo biti pozorni na vsa potencialna tveganja in jih zmanjšati na najmanjšo možno mejo. 
Endoskopija kot del gastroenterološke dejavnosti ima ključno vlogo pri zagotavljanju visoko kakovostne, 
varne in za pacienta koristne kolonoskopije: zbiranje podatkov, ki se nanašajo na endoskopsko delo in 
povratno posredovanje teh podatkov nazaj izvajalcem, omogoča objektivno meritev, ki jo lahko uporabimo 
za usmerjene ukrepe, vse z namenom izboljšanja kakovosti. 
Spremljanje in predstavitev podatkov o izvajanju dejavnosti v realnem času je nujno potrebna za endo-
skopsko enoto, za presejalni program in nacionalni zdravstveni sistem, da bi na ta način ugotovili in prika-
zali, če endoskopisti dosegajo zastavljene standarde. Če ugotovimo pomanjkljivosti nam ti podatki služijo 
za oceno izboljšanja, in odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. 

Rojen 25. januarja 1955 v Mariboru. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral junija 1979. Magisterij 
in specialistični izpit iz Interne medicine je opravil decembra 1987, doktorsko disertacijo maja 1993. Od 
septembra 1981 do 2000 je bil zaposlen na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, od aprila 2000 na Kliničnem 
oddelku za gastroenterologijo UKC Ljubljana. Od februarja 2006 je predstojnik Kliničnega oddelka za gas-
troenterologijo.
Od 1995 je delno zaposlen na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 1988 je bil izvoljen v naziv asistent za področje 
onkologije in radioterapije, junija 2008 je postal redni profesor za področje interne medicine na MF v Lju-
bljani.  V dodiplomskem študiju vodi predmet Prebavila na Katedri za interno medicino. 
Znanstvena dela objavlja v mednarodnem prostoru, kumulativno ima 40 člankov skupine 1-4, ki jih zajema 
SCI. V Cobissu ima skupno 451 enot. Trenutno sodeluje v dveh mednarodnih EU projektih. 
Je koordinator za gastroenterologijo pri Zdravniški zbornici Slovenije, član RSK za interno medicino, član 
predsedstva EU združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. Je predsednik Fundacije za raziskovanje 
raka, doc. dr.  Josip Choleva in bivši predsednik Slovenskega združenja za gastroneterologijo in hepatologijo 
ter Zveze slovenskih društev za boj proti raku.
Je glavni urednik strokovne revije Gastroenterolog ter član uredniških odborov Oncology and  Radiology, 
in Archieve of Oncology. 
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Predlog slovenskih priporočil za sedacijo v gastroenterološki endoskopiji 

Strokovni kolegij Kliničnega oddelka za gastroenterologijo je dne 21. 3. na pobudo multidisciplinarne de-
lovne skupine za pripravo smernic za uporabo sedacije in anestezije pri kolonoskopijah v Programu Svit 
razpravljal o vlogi in pomenu sedacije in anestezije pri kolonoskopijah in celostni gastroenterološki endo-
skopiji. Na kolegiju smo soglasno sprejeli naslednje sklepe:

• Vsi gastroenterološki endoskopski posegi so invazivni posegi, ki so lahko povezani z nelagodjem, boleči-
no in strahom ter neželenimi učinki.

• Uporaba sedacije in anestezije v gastrointestinalni endoskopiji je strokovno upravičena pri nekaterih
pacientih. Sedacija lahko zviša stopnjo kakovosti endoskopskega pregleda.

• Glede na strokovna priporočila evropskih združenj in Ameriškega združenja za gastroenterologijo mora-
jo biti sedirani vsi bolniki z EUZ-jem, ERCP-jem, enteroskopijo in tam, kjer so med elektivno endoskopijo
potrebni večji, dalj časa trajajoči endoskopski operativni posegi (EMR, ESD, balonske dilatacije, PEG).

• Do sedacije so glede na zakon o pacientovih pravicah upravičeni vsi pacienti, ki to želijo.
• Za najbolj pogoste gastroenterološke preiskave, to sta gastroskopija in kolonoskopija, večina pacientov

ne potrebuje sedacije ali anestezije. Pred posegom se mora endoskopist pogovoriti s pacientom o endo-
skopskem posegu in o sedaciji ter o vseh neželenih učinkih endoskopskega posega in sedacije.

• Endoskopist je dolžan upoštevati željo bolnika, še posebej, če ima ta slabe izkušnje s predhodnimi endo-
skopskimi posegi in če obstaja večje tveganje za težko kolonoskopijo.

• Pri sedaciji se morajo upoštevali vsa ESGE/ESGENA priporočila iz 2015 za sedacijo v endoskopiji;  pros-
tor, oprema, zdravila, usposobljenost zdravstvenega kadra in priporočila slovenskega združenja za
anestezijo in priporočila  sloveskega združenja za gastroenterologijo.

• V večini endoskopskih centrih v SLO se pri pacientih ASA <2, izvaja sedacija z midazolamom brez prisot-
nosti anesteziologa. Sedacija s propofolom se pri nas  izvaja v prisotnosti anesteziologa.

• Priporočljivo je, da sedacijo ali sedacijo s propofolom pri pacientih ASA <2 nadzirajo anesteziologi. Če to
ni mogoče, jo lahko nadzira strokovno usposobljena oseba (zdravnik ali medicinska sestra), ki je uspos-
obljena za nadzor nad sedacijo,če bo to potrdilo slovensko anesteziološko združenje.

• V primeru, da sedacije ne izvaja anesteziolog, nosi odgovornost za sedacijo endoskopist ali zdravnik, ki
nadzira sediranega pacienta. V primeru, da sedacijo nadzira strokovno usposobljena medicinska sestra,
nosi odgovornost nad sedacijo endoskopist.

• Vrednotenje sedacije mora biti enako, če jo izvaja anesteziolog ali edoskopist skupaj s strokovno uspos-
obljeno osebo za sedacijo.

• Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za interno medicino je na svoji seji 22. marca 2017 podal mnenje, da
je sedacija in anestezija gastroenterološki endoskopiji upravičena. Decembra 2017 smo na Kliničnem
oddelku za gastroenterologijo pripravili vlogo za Zdravstveni svet in za ZZZS za program sedacije v
gastroenterološki endoskopiji.



Tanja Giuliatti Davinić je profesorica zdravstvene vzgoje in tolmačica slovenskega znakovnega jezika. Je 
otrok gluhih staršev in se je že v ranem otroštvu srečevala s komunikacijskimi težavami gluhih in naglušnih. 
Ima 20 let delovnih izkušenj na področju dela z osebami z okvaro sluha (pretežno s področja zdravstva in 
šolstva, kjer se srečuje s številnimi izzivi pri tolmačenju gluhih pri različnih zdravstvenih zadevah). Zapos-
lena je na srednji zdravstveni šoli v Ljubljani, kjer med drugimi že 16 let vodi delavnice za dijake komunik-
acija z gluhimi in naglušnimi. V okviru Programa Svit deluje od leta 2010.

Priročnik za komuniciranje pri prvem stiku z gluho, naglušno in gluhoslepo osebo v 
zdravstveni obravnavi

Praktične izkušnje pri tolmačenju in delo v skupnosti gluhih so narekovali izdajo pričujočega priročnika, saj 
izkušnje kažejo, da ima zdravstveno osebje zelo malo informacij o skupnosti gluhih, naglušnih in gluhosle-
pih oseb ter načinih komunikacije z njimi. V priročniku ponujamo odgovore na nekatera osnovna vprašanja 
o skupnosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb, načinih komunikacije in opozarjamo na možne težave,
ki se pojavljajo, kakor tudi o vlogi tolmača za slovenski znakovni jezik. Priročnik ponuja priporočila za
uvedbo tolmača za slovenski znakovni jezik, nasvete za komunikacijo ob prisotnosti tolmača in nabor os-
novnih besed v slovenskem znakovnem jeziku. Uspešnost zdravstvene obravnave je v veliki meri odvisna
od medsebojnega razumevanja, k čemur nas napotuje tudi Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP, 19. člen),
ki določa, da ima pacient »pravico, da zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z njim govorijo ali dru-
gače komunicirajo v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti na območjih lokalnih skupnosti, kjer
je poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanski oziroma madžarski jezik«.  Do sprejema Zakona o
uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ), ki gluhim osebam daje pravico do tolmača v vseh postop-
kih, ki potekajo v javnih ustanovah, so vlogo »tolmačev« prevzemali slišeči otroci gluhih staršev, prijatelji,
sorodniki. Jezikovno posredovanje navedenih ima določene prednosti, kot so npr. časovna dosegljivost,
brezplačnost, dobro poznavanje osebe in dodatne informacije. Pomanjkljivosti so bile predvsem v nepozna-
vanju strokovnih izrazov, kar je imelo za posledico nenatančnost prevoda, težje razkrivanje občutljivih
tem, pomanjkanje informacij o lastnem zdravju. Predvsem slišeči otroci gluhih staršev so doživljali stisko,
saj čustveno niso bili zreli prevzeti vlogo tolmača. Upamo, da vam bo priročnik koristil in da bo pripomogel
odpraviti ovire v komunikaciji z gluhim, naglušnimi in gluhoslepimi osebami.
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Tanja Giuliatti Davinić, Zavod Združenje tolmačev 
za slovenski znakovni jezik

Jasna Bauman je univ. dipl. soc. del. in tolmačica slovenskega znakovnega jezika. Ima 39 let delovnih iz-
kušenj na področju dela z osebami z okvaro sluha. Njena specialnost je delo na področju zakonodaje. Tako 
ne preseneča dejstvo, da je bila članica delovne skupine za pripravo Zakona o uporabi slovenskega zna-
kovnega jezika, s katerim je osebam z okvaro sluha, zagotovljena ustavna pravica do rabe svojega jezika. 
V okviru Programa Svit deluje od leta 2010. Skupaj s sodelavko Tanjo Giuliatti Davinić sta preoblikovali 
gradivo Programa Svit v slovenski znakovni jezik (http://www.program-svit.si/sl/podpora-uporabnikom/
svit-za-gluhe-in-naglusne). 

Jasna Bauman, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik



Mag. Ajda Jelenc je leta 2004 končala študij kulturologije in leta 2011 opravila znanstveni magisterij iz so-
ciologije zdravja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. S svojim delom na področju javnega 
zdravja je pričela leta 2006 v Zdravstvenem domu Ljubljana, v preventivni enoti CINDI Slovenija, kjer je 
sodelovala na vseh področjih promocije zdravja, zdravega življenjskega sloga in programih preprečevan-
ja nenalezljivih kroničnih bolezni, na primer Nacionalnem programu primarne preventive srčno-žilnih 
bolezni ter Programu Svit. Od leta 2009 je skupaj z ostalimi sodelavci CINDI Slovenija zaposlena na Naciona-
lnem inštitutu za javno zdravje, v Centru za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja. Sodeluje 
pri koordinaciji rednih programov, izobraževanjih in različnih projektih. Trenutno se ukvarja s področjem 
kulturno kompetentne in na osebo osredotočene zdravstvene oskrbe in raziskovanjem odnosa zdravstvenih 
delavcev in uporabnikov zdravstvenih storitev. Je soavtorica priročnika Kulturna kompetenca in zdravst-
vena oskrba: priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev ter priročnika o stiku med 
zdravstvenimi delavci in osebami z okvarami sluha.

Kaj storiti, ko pacient ne govori istega jezika in se sporazumeva drugače? Kulturno 
kompetentna in na osebo osredotočena zdravstvena oskrba

Program Svit je v letih delovanja nabral že veliko izkušenj z uporabniki, ki potrebujejo specifično prilagoje-
no oskrbo. Upoštevanje vsakega od nas kot edinstvenega posameznika s pravico do svoje identitete, kulture, 
prepričanj in vrednot ter ustreznega načina sporazumevanja je utemeljeno v nekaterih zakonih in v etičnih 
kodeksih zdravstvenih delavcev. Žal se v praksi pogosto premalo zavedamo, kaj to pomeni in teh zavez ne 
poznamo natančno ali jih ne upoštevamo, kot bi bilo to potrebno. Ugotavljanje potreb uporabnikov in na 
podlagi tega prilagajanje zdravstvenih storitev ter stalno spoznavanje, izboljševanje, učenje in razvijanje 
veščin na tem področju, je del sodobne zdravstvene oskrbe, ki je kulturno kompetentna in osredotočena na 
uporabnika. Zdravstvenega delavca in uporabnika postavlja kot partnerja v procesu zdravljenja in ohran-
janja zdravja. Na primeru jezika kot ene od najbolj vidnih prvin kulture bomo predstavili vpliv kulture 
na zdravje in z njim povezane teme, kulturno kompetenco kot skupek pomembnih veščin zdravstvenih 
delavcev in ustanov ter kulturno kompetentno zdravstveno oskrbo. Slednja je v vseh pogledih bolj kako-
vostna, učinkovita in varna ter osredotočena na posameznika, saj oskrbo prilagodi glede na njegove razno-
like potrebe (fizične, družbene, kulturne, jezikovne in druge). To je v današnji družbi temeljnega pomena za 
povečevanje enakosti v zdravju in bolj kakovostno, celostno in učinkovito zdravstveno oskrbo.
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mag. Ajda Jelenc, Nacionalni inštitut za javno zdravje
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Primer dobre prakse: Vloga referenčne diplomirane medicinske sestre v Programu Svit

Prenos dela s sekundarnega na primarni nivo, večanje števila kroničnih pacientov zaradi demografskih 
spre-memb, njihova večja izobraženost in zahtevnost, večanje glavarine na zdravnika, hiter razvoj 
medicinskih smernic in priporočil je samo nekaj dejavnikov, ki zahtevajo korenite spremembe na 
primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Kot odgovor na pereče probleme so bile ustanovljene 
referenčne ambulante, ki predstavljajo najboljše time za vzpostavitev novega načina in vsebine dela. 
Nezanemarljivo povečano vlogo imajo diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah, ki izva-
jajo preventivne preglede ciljne populacije za zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja in ogroženosti za 
nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni ter v skladu s protokoli in strokovnimi smernicami vodijo 
urejene kronične bolnike. Diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti se zaveda ogromnega 
pomena pravilne in odprte komunikacije, ki pripomore k povečanemu zaupanju, razumevanju problema 
ter odpravi stigme. Strokovni pristop zajema ozaveščanje pacientov o preventivnih presejalnih 
programih, med katere sodi tudi Program Svit.
Komunikacijski koraki diplomirane medicinske sestre, ki slonijo na zdravstvenovzgojni razlagi o pomenu 
presejalnih programov, so naravnani individualno in prilagojeni za vsakega pacienta glede na njegovo do-
jemanje. Bistveno za doseganje uspešnega odziva na Program Svit je strateško naravnano komuniciranje, 
dobro sodelovanje, ki izboljša kakovost zdravstvene oskrbe, dosledno spremljanje poteka programa in us-
pešnosti pacientovega odziva nanj.

Marjana Vrhovski, Amigdala d.o.o.

Rojena 13. 7. 1972 v Celju. Z nazivom zdravstveni tehnik, ki ga je pridobila na Srednji zdravstveni šoli v Celju,  
se je septembra 1991 zaposlila v Splošni bolnišnici Maribor, na Oddelku za nevrološke bolezni. Delala je v 
ambulanti za elektroencefalografijo in elektromionevrografijo ter v enoti za intenzivno nego nevrološkega 
oddelka. Leta 2006  se je vpisala na izredni študij UM na Fakulteto za zdravstvene vede in diplomirala leta 
2009 ter si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.
Ker se zaveda, da gresta teorija in praksa z roko v roki, je opravila izpit na Inštitutu za nevrofiziologijo 
na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer je pridobila specialna znanja s področja elektoence-
falografije ter postala asistentka EEG.
Aktivno je sodelovala z Ligo proti epilepsiji ter z Društvom epileptikov Maribor osveščala in razbijala stigmo 
o epilepsiji v širši javnosti.
Po enaindvajsetih letih dela v UKC Maribor, se je odločila za delo v referenčni ambulanti v zasebnem podjet-
ju AMIGDALA d.o.o., Ambulanta družinske medicine in referenčna ambulanta  Lenart in Cerkvenjak. Opravi-
la je vse predpisane module za področje referenčnih ambulant, kjer dve leti predano opravlja svoje delo.
V referenčni ambulanti stremi k izboljšanju preventive prebivalstva, osveščanju zdravega življenjskega slo-
ga ter v skladu s protokoli in strokovnimi smernicami vodi kronične bolnike.  Sodeluje z Društvom INKONT
Maribor, Društvom diabetikov Lenart, RK Cerkvenjak in predava o aktualnih zdravstvenih temah, ki so
zaželene s strani pacientov.
Je aktivna članica v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor.



Alenka Dovč, Gospodarska zbornica Slovenije

Alenka Dovč, univ. dipl. soc. kult., od leta 2014 koordinira projekte promocije zdravja na delovnem mestu 
pri Gospodarski zbornici Slovenije - Združenju kemijske industrije. Pri delu si je nabrala mnogo izkušenj, 
ne le z organizacijo seminarjev in konferenc s področja PZDM za podjetja, temveč je dnevno v stiku s potre-
bami in željami podjetij ter z organizacijami, ki so ključne za izvajanje PZDM. Sodelovala je tudi z drugimi 
projekti PZDM, ki so potekali na GZS. Opravljeno ima CINDI šolo za promocijo zdravja in preprečevanje kro-
ničnih bolezni. Leta 2015 je prejela zahvalo Programa Svit za vključitev promocije Programa Svit v podjetjih 
predelovalne industrije v okviru projekta Zdravi na kvadrat.

Primer dobre prakse: Program Svit v delovnih organizacijah

V letih 2015, 2016 in 2017 je pri GZS - Združenju kemijske industrije potekal projekt PZDM Zdravi na kvadrat 
2, ki ga je finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Poleg GZS – Združenja kemijske in-
dustrije, kot vodje projekta, so sodelovali tudi ključni deležniki za spodbujanje zdravega življenjskega sloga 
v lokalnem okolju: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Olimpijski komite Slovenije – združenje šport-
nih zvez (OKS), Športna zveza Ljubljane in Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije. 
Namen projekta je bil s promocijo zdravja na delovnem mestu v slovenski kemijski in drugih predeloval-
nih industrijah dolgoročno prispevati k boljšemu zdravju in kvaliteti življenja zaposlenih ter zmanjšanju 
obolevnosti in odsotnosti z dela. Cilj projekta je bil razviti celosten praktičen pristop promocije zdravja na 
delovnem mestu s povezovanjem podjetij in relevantnih deležnikov na lokalni ravni (območne enote NIJZ, 
regijske pisarne OKS, zdravstveno vzgojni centri...), ki nudijo podporo na področju razvoja zdravega živl-
jenjskega sloga. V okviru projekta je bilo organiziranih več dni zdravja in gibanja za podjetja, kjer so bila za 
zaposlene organizirane razne aktivnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Ena izmed aktivnosti 
je bila tudi predstavitev Programa Svit z napihljivim modelom debelega črevesa. Projekta pisarna se je pov-
ezala s Programom Svit ter organizirala predstavitev programa bodisi v večjih podjetjih bodisi na lokaciji 
za več podjetij hkrati. Program Svit je bil predstavljen na sedmih dnevih zdravja in gibanja, napihljiv model 
debelega črevesa si je ogledalo preko 500 zaposlenih. Nadalje smo vse državne programe za preprečevanje 
raka, vključno s Programom Svit, predstavljali na raznih delavnicah in seminarjih organiziranih na Gospo-
darski zbornici Slovenije, kot tudi v podjetjih. Posnetek o preventivnih programih, ki je nastal v okviru pro-
jekta, smo predvajali na vsakem tečaju prve pomoči v podjetjih. V raziskavi za promocijo zdravja na delov-
nem mestu, opravljeni v 19 podjetjih predelovalne industrije v marcu 2016, kjer je bilo vključenih okoli 900 
zaposlenih, smo med drugim spraševali po vključevanju v organizirane programe za preprečevanje raka ter 
ugotovili, da vodstvo podpira tovrstne ukrepe ter svoje zaposlene usmerja v omenjene programe. V pod-
jetjih predelovalne industrije smo promocijo Programa Svit ciljano uvrstili med ukrepe na področju PZDM.
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Samo Podgornik, ambasador Programa Svit

Rojen 19. januarja 1961 na Jesenicah. Na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani je diplomiral septembra 1985, 
v nadaljevanju bil zaposlen kot raziskovalec in asistent in magistriral leta 1992. Ob rojstvu nove države ga 
je leta 1992 pot pripeljala na Ministrstvo za obrambo, kjer je zaposlen še danes. Opravljal je različne vodst-
vene funkcije od vodenja Tehničnega zavoda, projektnega vodje do vodenja obrambne standardizacije in 
kodifikacije materialnih sredstev, ker počne že od leta 2001. Po dopolnjenem 50. letu starosti se je odzval na 
povabilo v Program Svit, kjer mu je bil marca 2013 odkrit rak debelega črevesa z metastazami na jetrih. Po 
uspešni operaciji v aprilu 2013 na UKC Ljubljana je nadaljeval sistemsko zdravljenje na Onkološkem inšti-
tutu do maja 2014. Na delovno mesto se je vrnil že januarja 2014. Zaradi spoznanja o pomenu celovite skrbi 
za onkološkega pacienta je postal aktiven član združenja EuropaColon. Še posebej pa je bil vesel povabila, 
da postane Ambasador Programa Svit v decembru 2015. S svojim ambasadorstvom sodeluje v medijskih 
prispevkih o Programu Svit in na mnogih dogodkih programa ter dejavnostih EuropaColona. V veliki orga-
nizaciji, kjer je zaposlen, pa med sodelavci na ministrstvu in pripadniki Slovenske vojske stalno širi pomen 
o vedenju, preventivi in odkrivanju raka debelega črevesa in drugih rakov, ki nas ogrožajo.

Primer dobre prakse: Program Svit v vojašnicah 

Promocija zdravja na delovnem mestu ne sme biti le črka na papirju, pa naj bo izdelan na še tako lepem 
papirju z najlepšo kaligrafijo. Delodajalec z izdajo načrta in programa ter zagotovitvijo finančnih sredstev 
in odobritvijo časa za zaposlene, da se udeležujejo programov, omogoči zaposlenim, da se poveča njihovo 
zavedanje o pomenu skrbi za zdravje. Vendar to ni dovolj. Moja osebna izkušnja me je ozavestila in sam 
sem postal promotor zdravja med sodelavci. Po tem, ko sem decembra 2015 postal ambasador Programa 
Svit, sem vodstvu ministrstva predlagal, da se v marcu 2016, v mesecu boja proti raku, izvede predstavitev 
Programa Svit v prostorih Ministrstva za obrambo, kjer je tudi Generalštab Slovenske vojske. Promocija 
je bila zelo odzivna, zato so v Generalštabu sprejeli mojo pobudo, da nadaljujemo s predstavitvami v vo-
jašnicah Slovenske vojske. In smo jih v letu 2016 izvedli štiri. Med 7500 pripadniki Slovenske vojske jih je 
mnogo starejših od 50 let, zato je bil njihov obisk dogodkov izjemen. V letu 2017 smo sprejeli odločitev, da 
v ostalih vojašnicah predstavitve programa izvedemo v času dnevov odprtih vrat v maju. Na teh dogodkih 
so bili obiskovalci zaposleni v vojašnicah, njihovi svojci ter ostali obiskovalci na dnevih odprtih vrat 
vojašnic. Tudi sicer je osveščanje v vojašnicah Slovenske vojske prisotno vsak dan z gradivom Programa 
Svit, mimo katerega se vojaki premikajo in s tem se useda v njihovo podzavest.
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