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N     !
O    
ključite v Program Svit!
Rak na debelem črevesu in danki je drugi najpogostejši rak.
Ker bolezen pogosto odkrijemo prepozno, v Sloveniji vsako
leto umre mnogo bolnikov s tem rakom.
Če pravočasno odstranimo predrakave spremembe na
črevesu (polipe), lahko raka povsem preprečimo, zgodnje
oblike te bolezni pa uspešno zdravimo.
Prav to je cilj Programa Svit, namenjenega moškim
in ženskam med 50. in 74. letom.

dr žav ni progr a m
pre se ja nja in zgodnjeg a
odkriva nja pre dr a k av ih
spre me mb in r a k a n a
de be le m čre v e su in da nki

Po navadi si mislimo: »Če izvem, da je kaj narobe, je konec
z mano!« Res pa je ravno nasprotno, zgodnje odkritje
bolezni je najboljša popotnica za nadaljevanje življenja.

Čas je, da pomislite nase.
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