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Moški, star 63 let

Redko obiskuje IOZ, vabljen na preventivi pregled, kjer ga motiviramo za udeležbo v 
Programu Svit in pomagamo pri vzpostavitvi komunikacije s Centrom Svit.

Družinska anamneza: mama in polsestra sta umrli zaradi raka na maternici (ginekološki 
rak).

Je brez izraženih dejavnikov tveganja za KNB.

25.3.2019 prejmem Obvestilo  IOZ Programa Svit, da je bil izvid lab. preiskave blata na 
prikrito krvavitev pozitiven.

V zdravstveno dokumentacijo zabeležim izvid in naročim SMS, da bolnika naroči v 
ambulanto, da ga pripravim na presejalno kolonoskopijo. 
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3.4.2019 pride v ambulanto, opravim pogovor z bolnikom, klinični pregled in v skladu 
s smernicami Programa Svit:

1. Pomagam izpolniti Vprašalnik za pripravo na kolonoskopijo in opredelim splošno 
pripravljenost bolnika na preiskavo (ASA ocena tveganja I.: brez organskih, 
fizioloških ali psihiatričnih motenj)

2. Izdam napotnico za presejalno kolonoskopijo.

3. Predpišem recept za Moviprep.

4. Z bolnikom se dogovorim, ali bo za termin preiskave poklical sam, ali pokličemo iz 
ambulante (bolnik se je odločil, da bo poklical sam).

.
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29.4.2019 je opravil 1. kolonoskopijo : v rektosigmi gre za široko priraščen polip , ki ga 
bo z EMR (Endoscopic Mucosal Resection) težko zanesljivo odstraniti v enem kosu 
zato menim, da bi bilo smiselno opraviti ESR (Endoscopic Submucosal Resection).

8.5.2019 konziliarno patološko mnenje: konzilij je mnenja, da je potrebna operativna 
endoskopska terapija, točen datum posega in endoskopski center, bosta javljena 
naknadno. Bolnika naprošamo, da se o morebitnih dodatnih vprašanjih, kontroli in 
zdravljenju pogovori z IOZ.

3.6.2019 2. kolonoskopija

13.6.2019 histološki izvid: rektum, sesilni polip 30x30 mm, adenokarcinom, gradus 2, 
brez limfovaskularne invazije, dg.: Maligna neoplazma rektuma, TH: kirurška
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Razlike v odzivnosti v Program Svit 

v program se za 10% slabše odzivajo moški, moški se slabše odzivajo v starosti 
od 50 do 59 let, med ženskami pa starejše od 70 let.

Slabša odzivnost je tudi pri osebah z nižjo izobrazbo, samskih in ovdovelih. 

Med IOZ (852), ki imajo več kot 200 opredeljenih pacientov v ciljni populaciji (50-74 
let) je bila v tretjem krogu najnižja odzivnost enaka 33,2%, najvišja pa 84,2%. 

Obstajajo pomembne razlike v odzivnosti med regijami (L. 2018: KR 68,21; KP 61,09), 
občinami, IOZ

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zgodnje odkrivanje raka.



Kako izboljšati odzivnost v Program SVIT ? 

V ambulantah družinske medicine obstajajo različni pristopi za 
delo z neodzivniki.
S poenotenim pristopom (na podlagi dobrih praks) povečati 
odzivnost v Program Svit.
Delovna skupina za oblikovanje smernic (priporočil) za delo z neodzivniki
(5.6.2017)
 Regijski odgovorni zdravniki (ZDM): Metka Petek Uhan, Vlasta Vodopivec

Jamšek, Zdenka Koželj Rekanovič, Simona Šilec, Jana Govc Eržen 
 Predstavniki NIJZ: Alenka Hafner, Neda Hudopisk, Olivera Stanojević Jerković,

Tatjana Krajnc Nikolić, Nuša Konec Juričič, Tatjana Škornik Tovornik, Martina 
Horvat, Dominika Novak Mlakar, Katarina Lobe, Irena Debeljak
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PREGLED SEZNAMA NE-ODZIVNIKOV 
Odgovorna oseba: IOZ

ZAZNAMEK NEODZIVNOSTI V 
ZDRAVSTVENI KARTON 

Odgovorne osebe: DMS/ SMS v ADM

KONTAKT Z NEODZIVNIKOM 
(preko telefona*ali osebno pisno 

vabilo) Odgovorne osebe: DMS/SMS 
v ADM

OSEBA SE NE ODZOVE 
v 30 dneh** 

DOGOVOR Z OSEBO O 
SODELOVANJU 

Zaznamek v zdravstveni karton

OSEBNO VABILO
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OSEBA SE NE ODZOVE 
v 30 dneh** 

PRIPRAVA DELOVNEGA NALOGA ZA 
HIŠNI OBISK PATRONAŽNE SLUŽBE
Odgovorne osebe: IOZ/DMS/SMS v 

ADM

HIŠNI OBISK PATRONAŽNE 
MEDICINSKE SESTRE

v 7 dneh **

PISNO 
POROČILO

LEGENDA
IOZ: izbrani osebni zdravnik
DMS v ADM: diplomirana 

medicinska sestra v
ambulanti družinske medicine

SMS v ADM: srednja 
medicinska sestra v ambulanti

družinske medicine
*V kolikor je oseba telefonsko 

nedosegljiva, se pošlje
osebno pisno vabilo.

**Dnevi navedeni v algoritmu 
so koledarski dnevi.



Občina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Celje 52,49 % 56,04 % 58,89 % 57,25 % 56,79 % 54,69 % 60,41 % 57,99% 59,89%

Dobrna 54,49 % 51,54 % 65,19 % 65,56 % 66,80 % 66,77 % 67,63 % 66,76% 64,54%

Vojnik 55,55 % 53,77 % 61,31 % 58,80 % 59,90 % 56,16 % 62,38 % 60,33% 65,47%

Regija Celje 55,58 % 57,38 % 61,15 % 59,47 % 60,10 % 58,63 % 63,36 % 61,88% 64,32%

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zgodnje odkrivanje raka.



Vzroki za neodzivnost v Program Svit

Preobremenjenost IOZ in posledično nevključevanje v motivacijo za udeležbo v 
Program Svit.

Pomanjkanje IOZ, nadomeščanja

Nevključevanje SMS in DMS v komunikacijo z neodzivniki . Daljše odsotnosti DMS, ni 
nadomeščanj.

Nezadostna komunikacija znotraj tima.

Različni pristopi, ki ne zagotavljajo učinkovitosti.



Kakšne so naše izkušnje?

Seznam neodzivnikov pregleda IOZ , 

Pri motiviranju bolnikov za udeležbo v presejalnih programih in pri izvedbi postopkov 
sodeluje celoten tim (IOZ, SMS, DMS in DMS v patronažni službi, DMS v Centru za krepitev 
zdravja), 

koordinacijo vodi DMS v ADM,

neodzivnost v Program Svit je jasno označena v medicinski kartoteki,

bolnike ob obisku v ambulanti zaradi drugih razlogov povprašam po vzrokih za neudeležbo v 
Programu Svit, jih  motiviram za udeležbo,

sodelujem s svojci (če je to potrebno),

posebno skrb namenjamo ranljivim skupinam prebivalcev. 





Bolje je biti zdrav kot bolan ali mrtev. To je začetek in konec edinega 
resničnega argumenta za preventivno medicino. Zadostuje.

(Geoffrey Rose, epidemiolog, 1992)



Zaključek
Podpora izbranih osebnih zdravnikov in njihovih sodelavcev v 
timu vpliva na odzivnost v Program Svit.

Protokol (algoritem) predstavlja pomoč  timom v ADM, da 
bodo poenoteno pristopili k obravnavi neodzivnosti v 
Program Svit. 

Implementacija protokola v ADM.

Več pozornosti nameniti skupinam, ki so slabše odzivne.

Za izboljšanje komunikacijskih poti potrebujemo  
informacijsko podporo.

Hvala za vašo pozornost.


