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državni program
presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih 

sprememb in raka na 
debelem črevesu in danki

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se vključite v Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.

Program že od leta 2009 poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje RS. Nosilec programa je Nacionalni 
inštitut za javno zdravje. Program je namenjen moškim in ženskam v starosti od 50 do 74 let, tudi 
tistim, ki se dobro počutijo in nimajo težav. Cilj Programa Svit je namreč odkrivanje predrakavih 
sprememb in zgodnjih oblik raka na debelem črevesu in danki takrat, ko bolezenske spremembe še 
niso opazne.  S sodelovanjem v Programu Svit ne boste imeli stroškov, saj je krito iz vašega obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.

K sodelovanju vas bomo povabili vsaki dve leti do dopolnjene starosti 74 let. Za sodelovanje je treba 
vsakokrat izpolniti, podpisati in poslati Izjavo o prostovoljnem sodelovanju v Programu Svit, saj vsakič 
znova potrebujemo vaše podatke in soglasje. Prosimo vas, da nam izjavo pošljete v čim krajšem možnem 
času, tudi v primeru, da ste v zadnjem času opravili kolonoskopijo. V tem primeru test blata ne bo 
potreben. 

Več o Programu Svit najdete v priloženi knjižici in na spletni strani Programa Svit  
www.program-svit.si. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 01/620 45 21, 
nam pišete (svit@nijz.si ali Program Svit, p.p. 241, 1001 Ljubljana), obiščete Svitovo kontaktno točko v 
preventivnem centru svojega zdravstvenega doma ali obiščete svojega izbranega osebnega zdravnika.

Izkoristite priložnost preventivnega pregleda in se vključite v Program Svit. Mnogi so tako že izboljšali 
svoje zdravje in si rešili življenje – med njimi ste lahko tudi vi.

V skrbi za vaše zdravje vas lepo pozdravljamo.
Dominika Novak Mlakar, dr. med., spec. 

Vodja Programa Svit s sodelavci

Vabilo v Program Svit


