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Nina Pirnat, direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Program Svit se je razvil v enega od najuspešnejših programov, ne le v Sloveniji, pač pa ga kot primer dobre 
prakse izpostavljajo tudi izven meja naše države. To pomeni, da delamo dobro, da na strokovnem področju 
dosegamo visok nivo kakovosti, odzivi udeležencev pa pričajo o tem, da je tudi prijazen uporabnikom.

Letos zaključujemo 5. presejalni krog Programa Svit, v katerem smo dosegli približno 63 % odzivnost. V 
devetih letih delovanja programa smo pri 21.000 osebah odstranili predrakave spremembe, dosegli pa smo 
tudi upad pojavnosti raka na debelem črevesu in danki. Po podatkih Registra raka je bilo leta 2015 v celotni 
populaciji kar 372 manj novih rakov debelega črevesa in danke kot leta 2010.

Ves čas izvajanja programa si prizadevamo tudi za zmanjševanje neenakosti v zdravju. S povečevanjem 
dostopnosti programa smo zmanjšali razlike v odzivnosti med posameznimi regijami, občinami in tudi sk-
upinami prebivalcev. Približati se poskušamo prav vsakemu, zato uporabljamo različne pristope in z in-
ovativnimi spodbudami nagovarjamo slabše odzivne skupine, kot so na primer moški in manj izobraženi 
prebivalci. Pri tem je pomemben prispevek prav vsakega v široki mreži soustvarjalcev programa, saj lahko 
le tako zares dosežemo tiste, ki jim je program namenjen. 
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8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.30 Uvodni pozdravi
  Samo Fakin, minister za zdravje
  Nina Pirnat, direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)
9.30 – 9.45 Uspehi Programa Svit in vizija za prihodnje leto
  Dominika Novak Mlakar, NIJZ
9.45 – 10.00 Patologija v Programu Svit
  Dr. Snježana Frković Grazio, Ginekološka klinika UKC LJ
10.00 – 10.15 Rezultati kolonoskopij v Programu Svit
  Prof. dr. Bojan Tepeš, Abakus medico
10.15 – 10.30 Prenovljena spletna stran in elektronska izjava o sodelovanju 
  Tomaž Podobnik, Špela Fistrič, NIJZ
10.30 - 10.40 Razprava
10.40 – 11.10 Odmor  
11.10 – 11.25 Socialno-ekonomske neenakosti in možnost njihovega zmanjševanja v presejanju
  Tatjana Kofol Bric, NIJZ
11.25 – 11.55 Psihološki konteksti komuniciranja; razlogi za neodzivnost v Program Svit
  Prof. dr. Mirjana Ule, Fakulteta za družbene vede UL
11.55 – 12.10 Razprava in uvod v delavnice
12.10 – 13.10 Kosilo
13.10 – 16.10 Komunikacijske delavnice v treh skupinah
  Asertivno komuniciranje
  Tatjana Gale Zidar
  Aktivno poslušanje
  Vesna Šmarčan, NIJZ
  Motivacijski pogovor
  Maša Širnik, ZD Jesenice
16.10 - 16.20 Razprava
16.20 – 16.30 Zaključek srečanja

Program strokovnega srečanja
Sreda, 12. december 2018
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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 
specialistka javnega zdravja. Ima dolgoletne 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. Zajema ciljno populacijo okoli 600.000 obvezno 
zdravstveno zavarovanih prebivalcev Slovenije v starosti od 50 do 74 let, ki je v program vabljena vsako 
drugo leto na testiranje na prikrito krvavitev v blatu. Preiskovanci s pozitivnim izvidom presejalnega testa 
so napoteni na kolonoskopijo v enega od 23 pooblaščenih kolonoskopskih centrov.

Večje potrebe po kolonoskopskih preiskavah in po svetovanju v klicnem centru so se v petem presejalnem 
krogu, v primerjavi s četrtim, nekoliko umirile, kar prinaša večje zadovoljstvo uporabnikov. Ker že drugič 
vabimo populacijo do 74 let, se je znižal delež pozitivnih na kri v blatu, zato lažje organiziramo kolonoskop-
ijo v skladu z željami pacienta.

Po podatkih Registra raka incidenca raka debelega črevesa in danke od leta 2011 naprej pada. V letu 2015 
je bilo odkritih 372 novih rakov manj kot v letu 2010. Po podatkih Programa Svit je 67 - 70 % rakov odkritih 
v presejalnem programu v stadiju I. ali II., ko pacienti ne potrebujejo dodatnega onkološkega zdravljenja. 
Analiza na podlagi podatkov Registra raka je pokazala, da so bili med neodzivniki v drugi presejalni krog 
Programa Svit v obdobju dveh let po vabilu odkriti primeri raka debelega črevesa in danke, ki so bili v 65 
% primerov diagnosticirani v stadiju III. in IV. Ker je rak  med neodzivniki pogosteje odkrit v napredovali 
fazi, ko so možnosti za zdravljenje in preživetje slabše, ostajajo naša glavna skrb osebe, ki se v presejalni 
program ne odzivajo.

V letu 2018 sta bili za delovanje Programa Svit objavljeni pomembni pravni podlagi. Podatkovna zbirka, 
Register Svit, je bila umeščena v Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS št. 
31/2018) in objavljen je bil Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje pre-
drakavih sprememb in raka (UL RS št. 57/2018), ki je posebej uredil področje, ki je bilo prej deloma pokrito 
s Pravilnikom o izvajanju preventive na primarni ravni zdravstvenega varstva.
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Dr. Snježana Frković Grazio, Ginekološka klinika UKC LJ

Snježana Frković Grazio se je rodila 8.2.1962 v Varaždinu na Hrvaškem. Na Medicinski fakulteti Univerze 
v Zagrebu je diplomirala leta 1986. Leta 1992 je na isti fakulteti z magistrsko nalogo zaključila podiplomski 
študij medicinske citopatologije. Po opravljeni specializaciji v Zagrebu je leta 1992 postala specialist pa-
tologije. Leta 2001 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala iz področja patologije. 

Kot specialist patologije je bila od leta 1992 do 2010 zaposlena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer je 
leta 2003 postala tudi vodja Oddelka za patologijo, od leta 2010 pa je zaposlena v Univerzitetnem kliničnem 
centru Ljubljana, kjer vodi Laboratorij za patologijo Ginekološke klinike. Aktivno je bila vključena v delo 
vseh treh presejalnih programov v Sloveniji (DORA, SVIT in ZORA). Sodelovala je v številnih raziskovalnih 
programih in projektih ter v številnih mednarodnih kliničnih študijah. Bila je mentor specializantom pa-
tologije, kirurgije, onkologije in ginekologije. Zdravniška zbornica Slovenije jo je imenovala za nadzorno 
zdravnico na področju patologije. Udeležila se je številnih domačih in tujih kongresov in tečajev, na mnogih 
je aktivno sodelovala kot vabljeni predavatelj. 

Osebna bibliografija zajema 170 enot. Je članica domačih in mednarodnih profesionalnih organizacij (Euro-
pean Society of Pathology, European Society of Haemathopathology, European working group  for Breast 
Screening Pathology, European working group for Gynecolocical Pathology, European Society for Gyne-
cological Oncology, British Association of Gynecological Pathologist), Programskega sveta Programa Svit, 
Razširjenega kolegija za patologijo in sodno medicino, Skupine za koordinacijo implementacije Pravilnika 
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji na področju laboratorijske medicine in Komisije za pregled 
laboratorijev v postopku ocenjevanja pogojev za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine 
Ministrstva za zdravje RS. Sodelovala je pri pripravi evropskih smernic za zgodnje odkrivanje raka dojke in 
evropskih smernic za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke.

Patologija v Programu Svit

Histopatološka dejavnost je v presejalnem programu za odkrivanje raka debelega črevesa in danke nadvse 
pomembna, saj na osnovi histopatološega izvida odločamo o načinu nadaljnje obravnave preiskovanca – ali 
bodo potrebni dodatni endoskopski ali kirurški posegi in kakšno bo sledenje preiskovanca. V Programu Svit 
skušamo zagotoviti kakovost patohistoloških storitev z upoštevanjem evropskih smernic za zagotavljanje 
kakovosti v presejalnem programu, koncentracijo dejavnosti v ustanovah z ustrezno usposobljenimi pa-
tologi, s sprotnim zbiranjem in analizo podatkov, z udeležbo patologov v shemi zunanje kontrole kakovosti, 
ki jo organizira britanski presejalni program za odkrivanje raka debelega črevesa in danke in vključevanjem 
patologa v delovanje multidisciplinarnega konzilija Programa Svit.  Vsak primer zgodnjega (pT1) karcino-
ma morata v Programu Svit pregledati dva patologa, patohistološke preparate pa nato pregleda še patolog 
v multidisciplinarnem konziliju.
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Z analizo zbranih podatkov je mogoče spremljati in medsebojno primerjati delo posameznih centrov in 
patologov ter zaznati morebitna odstopanja od pričakovanih rezultatov (sledimo dejavnike kakovosti, kot 
so povprečni čas od sprejema vzorcev do izdaje izvida, čas od sprejema vzorcev do vpisa standardiziranega 
izvida v informacijski sistem Programa Svit, delež posameznih diagnostičnih kategorij med vsemi lezijami, 
delež lezij z displazijo visoke stopnje, delež adenomov z vilozno komponento ipd.) 

Od začetka delovanja Programa Svit je do največjih sprememb prišlo v klasifikacij oz. poimenovanju ra-
zličnih seriranih lezij ter v naboru podatkov, ki bi jih bilo potrebno standardno navajati v izvidu maligni-
ziranega polipa zaradi napovednega pomena teh dejavnikov (npr. brstenje tumorja).  Zato v kratkem pred-
videvamo dopolnitve strokovnih smernic in nabora podatkov, ki jih beležimo v informacijskem sistemu 
Programa Svit.
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Bojan Tepeš se je rodil 25. 8. 1956 v Celju. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1981 in tam 
leta 1989 končal specializacijo iz interne medicine. Subspecializacijo iz gastroenterologije in hepatologije je 
leta 1991 končal v Zagrebu, kjer je leta 1993 tudi magistriral. Leta 1997 je doktoriral na Medicinski fakulteti v 
Ljubljani. Leta 2012 je prejel evropsko specializacijo iz gastroenterologije (FEBGH). Od leta 2017 je član Slov-
enske medicinske akademije. Leta 1999 je postal docent na Medicinski fakulteti v Ljubljani, izredni profesor 
2005 in 2010, redni profesor pa leta 2015. Kot vabljeni predavatelj predava na fakultetah v Zagrebu, Rijeki 
in v Osijeku.

Leta 1981 se je zaposlil v Medicinskem centru Rogaška, kjer je bil med letoma 1993 in 2002 direktor in 
strokovni direktor. Od leta 2007 dalje je direktor AM DC Rogaška.

V obdobju 1995-2013 je bil zakladnik Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo (SZGH), 
2005-2013 tudi podpredsednik in 2013-2017 predsednik. Od leta 2012 je nacionalni koordinator Evropskega 
registra za zdravljenje Helicobacter pylori. Je član Programskega sveta Programa Svit ter nadzornik endo-
skopskega dela programa od njegove ustanovitve. Je nosilec programa SZGH Prevencije raka želodca. Prav 
tako je član Healthy Stomach Initiative in Fundacije Cholewa.

Je član številnih uredniških odborov revij s področja gastroenterologije. V obdobju 2005-2009 je bil nacio-
nalni urednik revije Hepato Gastroenterology. Od leta 2015 je član Mednarodnega svetovalnega odbora 
revije Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology. V letu 2016 je bil gostujoči urednik v 
reviji Gastroenterology Research and Practice, v letu 2018 pa v Radiology and Oncology in Canadian Journal 
of Gastroenterology and  Hepatology. Do sedaj je aktivno sodeloval kot recenzent v 29 strokovnih revijah. 
Njegova bibliografija obsega preko 520 enot, od tega je 165 člankov, poglavij v knjigah, strokovnih prispe-
vkov in objavljenih vabljenih predavanj, 52 člankov je objavljenih v revijah SCI.

V letu 2005 je prejel Evropsko priznanje LCIF, v letu 2010 priznanje Programa Svit za vlogo pri njegovi 
vzpostavitvi ter v letu 2017 častni znak SZGH za prispevek k razvoju gastroenterologije in hepatologije v 
Sloveniji.

Rezultati kolonoskopij v Programu Svit

Pred letom 2009, ko smo v Sloveniji začeli državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debelm črevesu in danki Program Svit, je bila večina bolnikov z RDČD odkritih v loka-
lno napredovalnem ali razsejanem stadiju bolezni, njihovo petletno preživetje (2004-2009) pa je bilo 48.5% 
(7.7% pod evropskim povprečjem).

Predstavljamo rezultate prvih šestih let/treh ciklusev programa. Odziv v teh ciklih je bil med 56.9 % in 59.9 
%. Vsi preiskovanci so dobili dva fekalna imunska testa (FIT). Pozitivni izvid na prikrito krvavitev je imelo 

Prof. dr. Bojan Tepeš, Abakus medico



6.2 %, 6.0 % in 6.0 % po posameznih ciklih (več pozitivnih izvidov pri moških in starejših; p < 0.05). Pri teh 
smo opravili 44.289 kolonoskopij, od katerih je bilo 97.8 % vseh totalnih kolonoskopij. Adenome smo odkrili 
pri > 51.3 % preiskovancih (več pri moških; p < 0.01). Odkrili smo 905, 495 in 431 primerov RDČD po posa-
meznih ciklih (p < 0.001). Kar 70.3% vseh odkritih rakov je bilo v stadiju  I in  II, 20.7 % vseh rakov je bilo 
najdenih v reseciranih polipih. Večino rakov smo odkrili v levem delu DČD  (81.3%; 77.4%; 76.5%). Bolniki s 
pozitivnim FIT testom v prvem ciklu so imeli RO 2.19 ( 95 % IZ 2.06-2.32 ) za napredovalo neoplazijo oz. rak 
v primerjavi s tistimi, ki so bili dvakrat negativni in v tretjem ciklu pozitivni. Imeli smo 60 primerov resnih 
zapletov (0.13 %), od tega je bila pri 21 potrebna operacija (0.04 %), kar je pod mednarodnim povprečjem.

V obdobju 2008-2015 se je incidenca zmanjšala za 18.5 pri moških (p = 0,10) in 9.9 pri ženskah (p < 0.05). Tudi 
skupni upad števila RDČD je statistično značilen (p < 0.05). V letu 2015 je RDČD padel na 4. mesto med vsemi 
raki v Sloveniji. Relativno petletno preživetje  (2008-2013 / 2010-2015) bolnikov z rakom DČ se povečalo pri 
ženskah za 5.1 % in pri moških za 7.6 %, pri raku danke pa se je v istem obdobju znižalo za 4.1% pri ženskah 
in povečalo za 12.4 % pri moških.
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Špela Fistrič, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Leta 2012 je končala študij etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pri Pro-
gramu Svit od leta 2010 skrbi za komuniciranje z javnostmi, se povezuje z različnimi deležniki, zdravstven-
imi delavci, podporniki in ambasadorji programa. Načrtuje in izvaja komunikacijske aktivnosti Programa 
Svit ter skrbi za izobraževanja zdravstvenih delavcev s področja Programa Svit in za usposabljanje študen-
tov medicine in zdravstvene nege, ki opravljajo Svitove promocijske dogodke po Sloveniji. Kot sodelavka 
v Službi za komuniciranje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je vpeta tudi v druge komunikacijske 
aktivnosti inštituta.

Prenovljena spletna stran in elektronska izjava o sodelovanju
Špela Fistrič, Tomaž Podobnik

Nova spletna stran Programa Svit, ki bo v uporabi od januarja 2019, bo uporabniku prijaznejša, omogoča-
la bo implementacijo interaktivnih vsebin in bo predvsem bolj pregledna. Na spletni strani bodo bolj iz-
postavljene tiste vsebine, ki so se na podlagi analize obiska spletne strani v preteklih nekaj letih izkazale 
kot najbolj iskane. Po prenovi bo spletna stran med drugim prilagojena za slepe in slabovidne osebe, na 
voljo pa bo tudi orodje, ki bo uporabnikom omogočalo, da z vnosom datuma rojstva preveri, kdaj okvirno bo 
prejel vabilo v Program Svit. Pomembna novost, ki jo bo novo spletno mesto omogočalo, je možnost elek-
tronskega izpolnjevanja Izjave o prostovoljnem sodelovanju, s čimer bomo uporabnikom bolj dostopni in 
jim omogočali bolj enostavno vključitev v presejalni program. Funkcionalnost bo na voljo najprej pilotno v 
mesecu marcu 2019. Omogočena bo za osebe, ki bodo v Program Svit vabljene prvič. Po pilotni uporabi treh 
mesecev bomo analizirali ustreznost informacijske rešitve, izvedli ustrezne prilagoditve in jo nato namenili 
vsem udeležencem Programa Svit.

Tomaž Podobnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Tomaž Podobnik je rojen v Ljubljani. Po končani gimnaziji je študiral na Fakulteti za organizacijske vede 
Univerze v Mariboru in diplomiral na temo varnosti in zaščite podatkov v informacijskih sistemih.

V Programu Svit deluje od leta 2009, ko je sodeloval pri oblikovanju Informacijskega sistema Svit in prič-
etku uporabe le-tega. Pri kasnejših spremembah in širitvah funkcionalnosti informacijskega sistema je 
koordiniral ekipo notranjih in zunanjih sodelavcev za izvedbo nadgradenj in optimalno delovanje infor-
macijskega sistema. V obdobju 2010-2013 je bil istočasno vodja oddelka za informacijske tehnologije na 
takratnem Inštitutu za varovanje zdravja. V zadnjih letih večino časa posveti Informacijskemu sistemu 
Svit.



Prim. Tatjana Kofol Bric, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Prim. Tatjana Kofol Bric je višja zdravnica specialistka na področju socialne medicine in javnega zdravja in 
je zaposlena na NIJZ v Centru za proučevanje in razvoj zdravja. Od leta 2013 je vključena v delo Programa 
Svit, kjer se ukvarja z analizami, interpretacijami in diseminacijami podatkov o presejanju za raka debelega 
črevesja in danke. Zanimajo jo neenakosti v zdravju, kazalniki zdravja, metodologije pridobivanja podatkov 
in epidemiološke analize predvsem na področju zdravja delavcev in kroničnih nenalezljivih bolezni. Na teh 
področjih pripravlja metodologije, poročila in strokovne prispevke. V zadnjem obdobju izpostavlja publik-
acije Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize, Kako skrbimo za zdravje in Zdravje v občini, 
h katerim je prispevala kot avtorica in urednica.

Sodeluje v skupinah za informacije o zdravju v okviru Evropske komisije in Statističnega urada RS ter več 
EU projektih na teme kazalnikov zdravja, neenakosti v zdravju in presejalnih programov za raka. V prejšnji 
zaposlitvi na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana, kjer je vodila Oddelek za socialno medicino, je bilo 
njeno pomembno področje dela izvedba programov promocije zdravja in koordinacija preventivnih pro-
gramov v regiji.

Socialno-ekonomske neenakosti in možnost njihovega zmanjševanja v presejanju 
Prim. Tatjana Kofol Bric, Dominika Novak Mlakar, Ana Lucija Škrjanec

Iz številnih raziskav je znano, da se osebe iz socialno-ekonomsko najšibkejših in ranljivih skupin, ki imajo 
zaradi spleta dejavnikov vedenjskega sloga in kasnejšega koriščenja zdravstvenih storitev večje tveganje za 
nastanek raka, hkrati slabše udeležujejo presejalnih programov. Prav slednje predstavlja veliko nevarnost, 
da bo presejalni program neenakosti v zdravju na ravni populacije še povečal.  Zato je skrb za povečanje 
enakosti v zdravju in dostopu do presejanja uvrščena med kriterije Svetovne zdravstvene organizacije za 
presejalne programe za raka.

Kazalniki umrljivosti zaradi raka debelega črevesa in danke ter kazalniki Programa Svit prikazani po doseže-
ni stopnji izobrazbe kažejo neenakosti, ki so pri moških veliko večje kot pri ženskah. Umrljivost zaradi raka 
debelega črevesa in danke je pri nizko izobraženih večja. Prav tako je glede na rezultate testiranja na kri v 
blatu v Programu Svit tveganje obolevanja za rakom debelega črevesa in danke večje med manj izobražen-
imi. Slednji se tudi slabše odzivajo v Program Svit.

Če želimo doseči najboljše možne učinke presejanja moramo program prilagoditi tako, da se bodo vanj brez 
težav vključevali vsi vabljeni. Program Svit že od začetka načrtuje strateško komuniciranje z vsemi javnost-
mi, s poudarkom na splošni ciljni populaciji in tudi ciljano na težje dosegljive skupine, med katerimi so tudi 
manj izobraženi, slušno in govorno ovirani ter skupine z drugih jezikovnih območij. Na slabšo odzivnost v 
nekaterih lokalnih skupnostih in moški populaciji se je program odzval z usmerjenimi aktivnostmi zdravst-
venih delavcev, nevladnih organizacij, drugih lokalnih deležnikov in ambasadorjev programa. 

Kljub aktivnostim za večjo udeležbo moških nismo uspeli zmanjšati vrzeli v odzivnosti med spoloma. Za-
dovoljni pa smo, da se je izobrazbena neenakost v odzivnosti v Program Svit pomembno zmanjšala. Ker je 
vrzel med nizko in visoko izobraženimi še vedno zelo velika, skupaj iščemo nove načine za izboljšanje.
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Prof. dr. Mirjana Ule, Fakulteta za družbene vede UL

Mirjana Ule je redna profesorica socialne psihologije ter ustanoviteljica Centra za socialno psihologijo na 
Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Njena raziskovalna področja so kritična socialna psi-
hologija, identitete, psihologija komuniciranja in odnosov, študije vsakdanjega življenja, študije zdravja, 
študije življenjskih potekov, študije spolov, vsakdanje življenje in zdravje. Do sedaj je objavila 25 znanst-
venih monografij s področij raziskovanja ter preko 150 znanstvenih člankov v domačih in tujih revijah in 
monografijah. Pomembne avtorske monografije s področja predavanja so: Sodobne identitete (2000), Spre-
gledana razmerja; o družbenih vidikih sodobne medicine (2003), Psihologija komuniciranja in medosebnih 
odnosov (2004, 2009), Socialna psihologija. Analitični pristop k življenju v družbi (2009), Health and Medi-
cine in Transition (2014, v soavtorstvu). 

Psihološki konteksti komuniciranja; razlogi za neodzivnost v Program Svit

Za zdravljenje številnih težav in bolečin sodobnega človeka je spodbudno komunikacijsko okolje velikega, 
če ne celo odločilnega pomena. Dobra komunikacijska spretnost ni samo dodatek k medicinskemu znanju, 
ki naredi zdravstveno osebje bolj razumevajoče, ampak je spretnost, ki jih naredi bolj učinkovite. Komuni-
ciranje je ključno tudi za to, da bolnik sprejme navodila in nasvete zdravstvenega osebja. Da bi zmanjšali 
tesnobo pacientov in odnos s pacienti razbremenili prevelike čustvene napetosti se zdravstveni delavci 
pogosto poslužijo instrumentalizacije odnosov v zdravstvu. Instrumentalizacija ne vzpostavlja zaupanja, 
ampak distanco in je v nasprotju z nujnim empatičnim obratom k bolniku. Čeprav ima v moderni družbi in 
v moderni medicini prednost znanstveno-racionalna predelava stvarnosti, v tem primeru bolezni in njenih 
znakov, pa je vendarle veliko vsakdanjih dokazov za to, da poleg nje obstaja še mnogo bolj elementarna 
čustvena raven zaznavanja stvarnosti. Posebej pri eksistencialnih izkušnjah, kot so bolečina, trpljenje, ne-
gotovost, je lahko čustveno zaznavanje bolezni in bolečine odločujoče. Študije komuniciranja kažejo na 
pozitiven učinek podpornega in empatičnega komuniciranja na zdravje in dobro počutje ljudi. Podporno 
komuniciranje izraža in vsebuje visoka etična načela, kot so skrb za drugega, odgovornost, zaupanje. V 
predavanju bomo predstavili psihosocialne kontekste komuniciranja, ki so bistveni za razumevanje ko-
municiranja v zdravstvu. Obenem bomo interpretirali ugotovitve raziskav o (ne)odzivnosti prebivalcev in 
prebivalk Slovenije v Program Svit in predlagali aktivnosti za motiviranje.
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Tatjana Gale Zidar

Diplomirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in postala univerzitetna diplomirana dra-
maturginja. Leta 2002 je pridobila najvišji mednarodni certifikat in naziv trener NLP, leta 2005 pa na univerzi 
v Santa Cruzu (ZDA) še mednarodno licenco in naziv »NLP-coach«. Dodatno se je izobraževala na Harvards-
ki univerzi (The Program on Negotiation at Harvard Law school, ZDA). Je mednarodno certificirana psiho-
terapevtka integrativne relacijske psihoterapije. Študirala je na IPSA (Inštitut za integrativno psihoterapijo 
in svetovanje) v Ljubljani ter diplomirala na I.I.P.A. (International Integrative Psychotherapy Association) v 
Bilbau (Španija). Leta 2012 je postala učiteljica čuječnosti, od takrat redno izvaja tečaje in delavnice prema-
govanja stresa. Je članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA. 
Že 26 let vodi seminarje in delavnice retorike, pogajanj, medosebnega komuniciranja, reševanja konfliktnih 
situacij. Prav tako izvaja individualne in partnerske terapije ter individualni in skupinski coaching. Je soav-
torica knjig Dialog – gibalo sprememb in učbenika Retorika, uvod v govorniško veščino ter avtorica knjig 
Retorika – moč besed in argumentov, Medosebno komuniciranje na delovnem mestu in Retorika – veščina 
prepričevanja.

Asertivno komuniciranje

V praksi velja, da je v pogovoru uspešen tisti, ki upošteva tri najpomembnejša pravila dobrega dialoga. Prvo 
zahteva, da se naučimo poslušati, upoštevati in spoštovati druge ter si prizadevamo, da drugi poslušajo, up-
oštevajo in spoštujejo nas. Drugo določa, da je treba prepoznati svoje in sogovornikove odzive, ki odločilno 
vplivajo na potek pogovora ter se zavedati, kateri odzivi so primerni in katere bo treba opustiti. Tretje pa 
uči, kako priti do skupnega cilja oz. uspešnega zaključka pogovora. Najučinkovitejša pot za uresničitev teh 
treh pravil je prav gotovo asertivno komuniciranje.

Pri komuniciranju v vsakdanjih situacijah boste spoznali, kako se najpogosteje odzvati, še posebej v konf-
liktnih situacijah: kaj je zaželeno in kaj bi bilo treba opustiti, kaj pomeni obrambno vedenje, zakaj izbiramo 
agresivno (strategija boja), pasivno (strategija bega) in pasivno – agresivno vedenje (manipulacija ali dvojna 
sporočila) in kako razviti asertivno vedenje.

Spoznali boste, kaj je asertivno ali načelno komuniciranje, s katerim gradimo odnose in izboljšamo skup-
no sodelovanje ter kako se asertivno odzvati, da bodo drugi razumeti nas in kako, da bomo mi razumeli 
druge, saj bomo le tako lahko uspešno zaključili dialog. Preverili boste, kako opisati svoje notranje stanje, 
kadar je to potrebno in kako navajati dejstva, kako izraziti oziroma obvladati svoja čustva, kako se odzvati 
na besedne napade, očitke, žalitve ali grožnje, kaj pomeni pojasniti dejstva oz. argumentirati (objektivno 
pojasnjevanje). Preverili boste, kako spoznati dogajanje v sogovorniku, kaj storiti, če se spremenijo čustva 
sogovornika, njegovo vedenje pa postane moteče, kako ga umiriti, da se lahko začnemo pogovarjati ter pri 
tem upoštevati tri temeljne pristope: raziskati, preveriti, potrditi.



Vesna Šmarčan, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Vesna Šmarčan je leta 2006 diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani z nalogo 
Socialna anksioznost različno starih mladostnikov in njihovo družinsko okolje. V letu 2007 je bila zaposlena 
na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot asistentka za ped-
agoško psihologijo. Od leta 2008 je zaposlena na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje v 
Mariboru (do leta 2014 kot Zavod za zdravstveno varstvo Maribor). Na Centru za preprečevanje odvisnosti, 
ki deluje znotraj območne enote Maribor, izvaja individualno in skupinsko obravnavo pri osebah zasvojenih 
z drogo in njihovimi svojci. Vzporedno je v letih 2008-2010 sodelovala na evropskem projektu Fred goes net 
in v letu 2018 na projektu Click for Support – realized, kjer je razvijala in v slovenski prostor implementirala 
programa namenjena mladim, ki posegajo po drogah. Večkrat se pojavlja tudi kot predavateljica za starše, 
učitelje, svetovalne delavce ter drugo strokovno javnost v okviru raznih konferenc in srečanj.

Ob delu se ves čas izobražuje na področjih svetovanja in psihoterapije. Je transakcijski analitik v treningu 
(Inštititut IPSA), ima opravljeni dve stopnji treninga iz EMDR metode (desenzitizacija in ponovna predelava 
z očesnim gibanjem) in 8-tedensko izobraževanje iz čuječnosti (mindfulness). Redno se udeležuje medn-
arodnih konferenc s področja integrativne psihoterapije ter transakcijske analize.

Aktivno poslušanje

Aktivno (empatično, učinkovito) poslušanje je način poslušanja, kjer je aktivnost poslušalca visoka in 
pomembna. Poslušalec se je sposoben vživeti v situacijo in čustva drugega človeka, njegov cilj pa ni le ra-
zumevanje sporočila, ampak tudi tega, kar se skriva za njim. V teoretičnem delu delavnice bodo podrobneje 
predstavljene kvalitativne ravni poslušanja, razlike med pasivnim in aktivnim poslušanjem, prednosti ak-
tivnega poslušanja ter ovire pri poslušanju. 

V praktičnem delu delavnice bo poudarek na komunikaciji z osebami, ki odklanjajo sodelovanje, in sicer, 
kakšni so morebitni zadržki pred samo vključitvijo v Program Svit (strah pred bolečino/pred zapleti, neg-
ativen odnos do zdravstvenega sistema,…) s ciljem skozi aktivno poslušanje ustvariti podporno okolje za 
predelavo strahov ali premagovanje zadržkov. Skozi vaje bodo udeleženci srečanja vadili posamezne spret-
nosti aktivnega poslušanja:
• nebesedna komunikacija: sogovornika med poslušanjem gledamo, saj tako ohranjamo dober odnos in 

stik, spodbujamo ga in vzpostavljamo zaupanje s prikimavanjem, s telesom smo nagnjeni naprej h govo-
rcu, sledimo govorcu z nasmehom, izogibamo se ponavljajočih kretenj, nimamo prekrižanih rok in nog;

• besedne spodbude: besede, kot  so »hm«, »aha«, »a tako«, »razumem«, govorca spodbudijo, pokažemo 
mu tudi, da sledimo njegovi razlagi. Sporočilo, ki je v ozadju takšnih pripomb je »S tabo sem, prosim 
nadaljuj.«;

• postavljanje odprtih vprašanj: z odprtimi vprašanji sogovornika ne omejujemo pri odgovoru, ne ponu-
jamo mu skromnega nabora odgovorov in ponujenih možnosti;

• parafraziranje: s povzemanjem govorčevih besed s svojimi besedami preverjamo razumevanje;
• zaključevanje: ob koncu povzemamo bistvo povedanega.
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Diplomirala je na Filozofski fakulteti na Univerzi v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomira-
na psihologinja. Pripravništvo je opravila v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna. Zadnji 
dve leti dela v Zdravstvenem domu Radovljica, kjer opravlja psihološke preglede otrok in odraslih, pod-
porno-svetovalno obravnavo odraslih in vodi psiho-edukativne dejavnosti v okviru zdravstvene vzgoje. 
Sodeluje tudi pri promociji duševnega zdravja na delovnem mestu.

Dodatno je pridobila znanje na področjih vedenjsko kognitivne terapije, čuječnosti, psihološke podpore 
zdravstvenim delavcem po kriznih dogodkih, klinične nevropsihologije, motenj spanja in dela z osebami z 
izkušnjo nasilja. 

Motivacijski pogovor

Motivacija predstavlja duševne procese, ki vedenje usmerjajo k cilju. Ko izvajamo motivacijski intervju, se 
s pacientom pogovarjamo na način, ki je usmerjen v krepitev motivacije za spremembo vedenja. Pri tem 
usmerjamo njegovo razmišljanje o spremembi. Poznamo motivacijski model, ki opisuje različne faze mo-
tivacijskega cikla. Motivacijski intervju je posebej učinkovita metoda pri ljudeh, ki šele razmišljajo o spre-
membi ali pa so glede svoje odločitve razdvojeni. Pri motivacijskem intervjuju želimo sogovorniku prikazati 
neujemanje med tem, kar si želi in tem kar počne v resnici. Pomembno je, da smo do njega empatični, da ga 
opogumljamo in da se pravilno odzovemo na njegove odpore. 

Tehnika motivacijskega intervjuja je dokazano učinkovita pogovorna tehnika in je uporabna na različnih 
področjih skrbi za zdravje, npr. pri pomoči spreminjanja življenjskih navad in pri dvigu motivacije za 
udeležbo na preventivnih aktivnostih in pregledih.
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