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10 let

programi shtetëror për 
ekzaminimin dhe zbulimin 
e hershëm te ndryshimeve 

parakanceroze dhe të kancerit 
n zorrën e trashë dhe rektum

I/e nderuar,

Ju ftojmë me dashamirësi të merrni pjesë në Programin Svit, në programin kombëtar për ekzaminimin 
dhe zbulimin e hershëm të ndryshimeve parakanceroze dhe kancerit të zorrës së trashë.

Që nga viti 2009 programi ka qenë nën kujdesin e Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Sllovenisë. 
Mbajtës i programit është Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Programi është i dedikuar për burrat dhe 
gratë e moshës 50 deri 74 vjeç, duke përfshirë personat që ndihen mirë dhe nuk kanë probleme. Qëllimi 
i Programit Svit është të zbulojë ndryshimet fillestare dhe format e hershme të kancerit kolorektal dhe 
në rektum kur ndryshimet e sëmundjes nuk janë ende të dukshme. Nga bashkëpunimi në Programin Svit 
nuk do të keni ndonjë kosto, pasi ai mbulohet nga sigurimi juaj i detyrueshëm shëndetësor.

Ne do t'ju ftojmë të merrni pjesë çdo dy vjet deri në moshën 74-vjeçare. Për bashkëpunim çdo herë 
duhet të plotësojmë, të nënshkruajmë dhe të dërgojmë një deklaratë për pjesëmarrjen vullnetare në 
Programin Svit, pasi çdo herë do të kemi sërish nevojë për të dhënat dhe miratimin tuaj. Ju lutemi, na 
dërgoni deklaratën sa më shpejt që të jetë e mundur, edhe nëse keni bërë kohët e fundit kolonoskopinë. 
Në këtë rast, testi i feçes nuk do të jetë i nevojshëm. 

Mund të gjeni më shumë informacion rreth Programit Svit në broshurën e bashkangjitur dhe në faqen 
e internetit të Programit Svit www.program-svit.si. Për më shumë informacion, mund të na telefononi 
në numrin e telefonit 01/620 45 21, të na shkruani (svit@nijz.si ose Programi Svit, p.p. 241, 1001 
Ljubljana), të vizitoni pikën e kontaktit të Svit në qendrën parandaluese të qendrës tuaj shëndetësore 
ose të takoni mjekun tuaj të zgjedhur personal.

Shfrytëzoni mundësinë e një vizite parandaluese dhe merrni pjesë në Programin Svit. Shumë persona e 
kanë përmirësuar shëndetin e tyre, si dhe kanë shpëtuar jetën e tyre - mes tyre mund të jeni edhe ju.

Duke u kujdesur për shëndetin tuaj ju përshëndesim ngrohtësisht.

Dominika Novak Mlakar, dr. spec. mjekësisë.
Drejtuese e Programit Svit me bashkëpunëtorët

Ftesë në Programin Svit


