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a rák el tt jelentkez 
elváltozások, valamint a 

vastag- és végbélrák sz 
rését és korai felismerését  

szolgáló állami sz r program

Tisztelt Címzett,

tisztelettel meghívjuk, hogy Ön is csatlakozzon a Svit Programba, a rák előtt jelentkező elváltozások, 
valamint a vastag- és végbélrák szűrését és korai felismerését szolgáló állami szűrőprogramba. 

A program már 2009 óta az SzK Egészségügyi Minisztérium keretein belül működik, a kivitelezője 
pedig  az Országos Népegészségügyi Intézet. A program az 50 és 74 év közötti férfiakat és nőket érinti, 
azokat is, akik jól érzik magukat és nincs különösebb panaszuk. A Svit Program célja ugyanis a vastag- 
és végbél rákmegelőző állapotánk és a rák előtt jelentkező elváltozások korai felismerése, abban a 
stádiumban, amikor a kóros elváltozások még nem észrevehetők. A Svit Programban való részvétel nem 
jár költségekkel, hiszen azt az Ön kötelező egészségbiztosítása fedezi.

A programba való részvételre a 74. életévének betöltéséig kétévente küldünk meghívót. A közreműködéshez 
minden alkalommal ki kell tölteni és aláírva visszajuttatni a programban való önkéntes részvételi 
szándéknyilatkozatot, hiszen minden alkalommal szükségünk van az Ön adataira és beleegyezésére. Kérjük, 
hogy a szándéknyilatkozatot a lehető legrövidebb időn belül juttassa vissza, abban az esetben is, ha az eltelt 
időszakban már végeztek Önnél béltükrözést. Ez esetben a székletvizsgálat nem szükséges. 

A Svit Programról bővebben a mellékelt könyvecskében és a program honlapján (www.program-svit.
si) olvashat. További információk érdekében jelentkezhet a 01/620 45 21-es telefonszámon, írhat e - 
mailt (svit@nijz.si, vagy Svit Program, p.p. 241, 1001 Ljubljana), felkeresheti az egészségház prevenciós 
központjának Svit pontját vagy választott kezelőorvosát.

Használja ki a prevenciós vizsgálat lehetőségét és csatlakozzon a Svit Programhoz. Sokan így javítottak 
egészségükön és megmentették életüket – Ön is közöttük lehet.

Egészségéről gondoskodva tisztelettel.
Dominika Novak Mlakar, dr. med., spec. 
a Svit Program vezetője és munkatársai

Svit Program Meghívó

10 let


