
SVITOVI DNEVI 2014 

Kako podpreti program SVIT v 
svojem okolju? 

 
 
 

Silvestra Brodnjak 
Ambasadorka Programa SVIT iz Občine Hajdina 



Začelo se je na SVITovi čajanki, 
20.12.2010 



Vabilo na okroglo mizo 

• Mogoče ste ravno Vi poklicani, da nekomu, ki je star od 50-69 let rešite življenje? 
Ker ste njegova prijateljica ali prijatelj, Vam bo prisluhnil in ubogal. 
• Da pa boste lahko prepričali druge, morate najprej sami sebe 

• Vabimo Vas na okroglo mizo o delovanju državnega programa SVIT, ki rešuje 
življenja, v ponedeljek, 21. 3. 2011, ob 17. uri v dvorani Gemina v Hotelu Primus 

na Ptuju. 
• Marjeta Keršič Svetel iz Inštituta za varovanje zdravja, 

• Metka Petek Uhan in Uroš Železnik, iz ZD Ptuj, 
• Vasiljka Kokalj iz ZD Jesenice in 

• Marija Lili Gričar, ambasadorka programa SVIT, 
• bodo nazorno spregovorili o boju proti raku na debelem črevesu in danki ter 

odgovarjali na Vaša vprašanja. 
                    

                    Župan  občine Hajdina                      Predsednica Društva žena in deklet 
     občine Hajdina 

mag. Stanislav Glažar                                     Marija Pulko 



Talum, 21.3.2011, dopoldne 



Okrogla miza v Primusu, 21.3.2011 



Župan Občine Hajdina, mag. Stanislav Glažar, (tretji 
z desne), je ves čas podpiral našo pobudo 



Udeleženci – prva vrsta prazna – 
župani  Sp. Podravja so manjkali 



Tudi gluhi in naglušni (spredaj)ter 
slepi in slabovidni (mize v ozadju) so bili med nami 



Začetki sodelovanja s Cilko Špindler in ZD 
Ormož, 12. 5. 2011 



Začeti je treba pri najmlajših 



SVIT ljudi tudi povezuje – 11.6.2011 
smo Hajdinčanke obiskale Gorenjsko  



28. 9. 2011 – Tone Gol in Silvestra Brodnjak 
sva postala ambasadorja programa SVIT 



13.12.2011-Cilka Špindler postala 
ambasadorka programa SVIT 



16.3.2012 – Trojane – občni zbor Zveze 
kmetic Slovenije 



26.2.2013 – Snemanje TV oddaje na 
Vidmu pri Ptuju s Cilko Špindler 



22.3.2013-Zbor članov MDSS Ptuj 



14.4.2013 – po jutranji maši pri Sv. Andražu v Sl. 
goricah  



14.4.2013 – po pozni maši v Trnovski vasi 



• ODZIVNOST V ZDR. REGIJI MARIBOR 30.6.2014 
• Makole 70.40% 

 
• Kidričevo 70.25% 

 
• Sveti Andraž v Slov. goricah 66.67% 

 
• Središče ob Dravi 63.95% 

 
• Oplotnica 63.84% 62.58% 

 
• Lovrenc na Pohorju 63.77% 

 
• Markovci 63.06% 58.82% 

 
• Trnovska vas 62.50% 



20.4.2013 – Dan odprtih vrat ZD Ormož, snemanje 
oddaje o SVITu, zdravnica Roberta Ranteš 



16.12.2013 – Zveza kmetic podpisala 
listino o sodelovanju v programu SVIT 



21.1.2014-Srečanje predsednic društev 
žena v Brežicah 



10.2.2014-srečanje kmečkih žena v sv. Juriju 



12.7.2014-Državne kmečke igre Zveze kmetic 
Slovenije 



   Velikega pomena so tudi pred časom ustanovljene 
Referenčne ambulante. V  Kidričevem, ki je po 
odzivnosti trenutno v samem vrhu mariborske 
zdravstvene regije, se obrestuje delo njihove 
referenčne sestre mag. Karmen Panikvar, ki vsakega 
pacienta, v starosti od 50 – 69 let, ki še ni poslal 
vzorca blata, posebej obravnava. Po potrebi pokliče 
pristojno službo NIJZ za pošiljko testerjev, pacientu 
pa določi rok, do kdaj ji mora predložiti izvid. 

 


