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Regijsko odgovorni zdravnik 

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

•Sodelovanje z ZCV in NIJZ 

•Promocija preventivnih programov 

•Sodelovanje z mediji 

•Ugotavljanje, načrtovanje in reševanje 
problemov… 







Svit neodzivniki 

 

Ključna vloga osebnega izbranega zdravnika in 
njegovega tima : 

 - spodbujanje neodzivnika, da se programa  
udeleži 

 - razreševanje dilem neodzivnika 

 



Svit neodzivnik 
 

 
          Zapis neodzivnosti na                              predaja obvestila o  Svit neodzivnikih                              

            platnico kartona                                      Svit odgovorni sestri v ZD 

 

 

          

          Pogovor z bolnikom                                   pošiljanje dopisa po pošti  

 

  





Medicinska sestra 

 

 



Referenčna sestra 

 

 



Svit odgovorna sestra 

  

 

 -  Vzdrževanje Svitove info točke 

 -  izvajanje ozaveščenih dejavnosti… 

 



 

 

 

 

 

  

                                                                                                                    

Spoštovani! 

Ob pregledu sodelovanja pacientov (ki so opredeljeni v mojo ambulanto) v Program Svit, 

smo ugotovili, da se niste odzvali vabilu, ki so vam ga poslali iz centralne enote Ljubljana. 

 

Program Svit je brezplačen. V skrbi za vaše zdravje vam priporočam, da poiščete vabilo, ki 

ste ga prejeli po pošti in izpolnite vprašalnik še danes.  

V kolikor ste vabilo izgubili, vam svetujem, da pokličete v Svitov center na tel. številko  

01 620 45 21 in jih prosite za ponovno vabilo. 

 

Ko se boste odzvali vabilu, nam to sporočite na telefonsko številko 5851-448, da vas 

izbrišemo iz evidence neodzivnih pacientov. 

Če se vabilu ne boste odzvali, vas bo v določenem času kontaktirala odgovorna oseba iz 

Zdravstvenega doma Ljutomer. 

 

Z lepimi pozdravi,  

                                              vaša zdravnica, 

                                                                                      Simona Šilec, dr.med., spec. druž.med. 

 

 

Program Svit je Nacionalni program presejanja in zgodnjega odkrivanja rakavih sprememb in raka na debelem 

črevesu in danki. Ustanovilo ga je Ministrstvo za zdravje, leta 2007.  

Presejanje je pri raku debelega črevesa in danke še prav posebej učinkovito, saj zgodaj odkrite primere lahko 

zelo uspešno pozdravimo, s pravočasnim odstranjevanjem polipov pa lahko nastanek tega raka celo 

preprečimo.  

Zato je poslanstvo Programa Svit zmanjšanje deleža umrljivosti in obolevnosti za rakom na debelem črevesu in 

danki ter povečanje deleža odkritih predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki.     

                                                                         


