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Potek raziskave 

Anketni vprašalnik 
(najuporabnejši viri informacij, 

učinkovitost kanalov komuniciranja, 
ovire za sodelovanje in razumljivost 

sporočil Programa Svit)

Fokusne skupine 
(odnos do preventivnih programov, poznavanje 

Programa Svit, najuporabnejši viri informacij, ovire za 
sodelovanje in razumevanje gradiv Programa Svit –

vabila, splošne zloženke, knjižice Tihi morilec, 
videospotov, člankov o Programu Svit)

Ukrepi

2020

2021

2022



Anketni vprašalnik in fokusna skupina

Anketni vprašalnik Fokusne skupine 

Vzorec Pripravil Statistični urad RS, po verjetnostni 
metodi.

Naključno izbrani med prijavljenimi, ki 
smo jih vabili prek speltnih strani, 
ambasadorjev, območnih enot NIJZ.

Vključene 
osebe 

Osebe, ki so 25. 8. 2020 dopolnile najmanj 40 
let in ki so bile  30. 11. 2020 stare največ 75 let.

Osebe stare od 40 do 50 let in osebe 
strare od 50 do 74 let.

Vabljenje

Obvestilno pismo in vprašalnik:
- osebe stare od 40. do 55. let -povezava do 

spletne ankete;
- osebe stare od 56. do 74. let -fizični izvod 

vprašalnika.
Dva opomnika.

Vabilo, opomnik in povezava z navodili 
za sodelovanje.

Odzivnost Od 8.000 vabljenih se je odzvalo 60,3 % 
prebivalcev RS.

Od 140 prijavljenih je sodelovalo 32 
prebivalcev RS v 7 fokusnih skupinah.



● Vedo komu je program namenjen 
in kako poteka. 

● Poznajo grafične elemente: 
ilustracija možica, logotip 
Programa Svit, barvna shema. 

● Ne vedo, da je program 
namenjen tako moškim kot 
ženskam.

● Ne vedo kako se posameznik 
v program vključi in kako 
program poteka.

Poznavanje Programa Svit

94,0%

6,0%

40-49 let

DA NE

99,5%

0,5%

50-74 let

DA NE



»Mislim, da moškim nad 50. let.« (24. 5. 2021)

»Jaz mislim, da od 60 let naprej.« (31. 4. 2021)

»Od 50. leta naprej, ženske in moški, do ene 70. ali 80. 
leta.« (25. 5. 2021)

»Jaz mislim, da od 50 let naprej. Morda je najbolj 
zavajajoče to, da je namenjen tistim, ki so zdravi oz. se 

počutijo dobro, potem pa jih Program Svit pokliče na pregled
in ugotovijo že tvorbe. Telesno se počutiš super, ne počutiš so 

bolnega. In tukaj je past. Ta program poskuša odkrivati pri 
ljudeh, ki se počutijo zdravi, so aktivni.« (31. 5. 2021)

»Ja, jaz sem prepričan, da vsi poznajo ta program, saj je 
nemogoče prezreti osebno vabilo, ki ga dobiš po rojstnem 

dnevu. Je naslovljeno na tebe, je osebna pošiljka.« (26. 5. 2021)



Ključna sporočila
Ključna sporočila Programa Svit udeleženci fokusnih skupin iz spomina 
prikličejo kot:

- priložnost za preventivo in da poskrbiš za sebe, 

- bolje je preventiva kot kurativa, 

- odzovi se v Program Svit, pazi na svojo rit, 

- spremljaj znake,  

- odzovi se, da bo bolezen pravočasno odkrita,

- preprečevanje bolezni,  

- če se ne odzoveš, lahko sledijo težke posledice, 

- itd.



Najbolj uporabni viri pri odločitvi za 
sodelovanje

»Zloženka je dobro, da je zraven, ker se drugače, če bi bilo 
samo vabilo, bi bilo preveč suhoparno in se marsikdo ne bi 

odločil za sodelovanje.« (12. 5. 2021)



Knjižica Tihi morilec 

• Pomembno je, da je vabilu in Izjavi priložena knjižica, ki poda več 
informacij o programu in sodelovanju. 

• Udeležencem fokusnih skupin, ki so že sodelovali v Programu Svit, 
je knjižica všeč.

• Udeleženci, ki v programu še niso sodelovali, do knjižice bolj 
kritični. 

• Vsi udeleženci fokusnih skupin so pozdravili izjave ambasadorjev 
in slikovno gradivo.

.



Najbolj uporaben vir za sodelovanje 

Udeleženci fokusnih skupin so ocenili, da posamezniki dobijo največ informacij o 
Programu Svit poleg vabila v Program Svit še prek:

- pogovora z  referenčno sestro, 

- promocijskih gradiv programa, kot so zloženke, plakati, oglaševanja v medijih, 
spletne strani, itd. 

- ter od ust do ust. 



Kje dobijo informacije o zdravstvenih temah?

»Jaz dobim največ informacij glede svojega zdravja pri svoji zdravnici.« (12. 5. 2021)

»Jaz informacije, dokler je v glavi, če pri sebi kaj sumim, po navadi 
pogooglam, da si potrdim sum, ker ne grem vedno k zdravniku. Prva 

stvar je, da vprašam koga in pogoglam. Za resne stvari pa zmeraj 
vprašam pri zdravniku.«  (22. 4. 2021)

16,6%

20,4%

26,1%

37,8%

39,4%

47,0%

53,4%

Na radiu

V časopisu

Na televiziji

V revijah o zdravju

Pri svojcih

Na internetu

Pri zdravniku in zdravstvenih delavcih

Vedno ali pogosto dobim informacije o zdravstvenih temah: 



Zaupanje

13,10%

20,30%

37,80%

39,20%

41,9%

45,7%

48,0%

72,20%

75,50%

95,40%

97,10%

Družbenim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram)

Spletnim forumom

Spletnim stranem nevladnih organizacij

Spletnim stranem televizij, radijev ali časopisov

Časopisu

Radiu

Televiziji

Spletnim stranem državnih inštitucij in programov

Brošuri, letaku

Zdravstvenenu delavcu

Zdravniku

(popolnoma) zaupam naslednjim virom informacij o zdravstvenih temah:



Zaupanje

»Moja izkušnja je taka, da osebnemu zdravniku zaupam.« 
(25. 5. 2021)

»Jaz mislim, da so mogoče tisti primarni zdravniki, če se z njimi srečuješ in 
večina ljudi ima z njimi neke stike. Jaz mislim, da ja to naslov, ki mu zaupaš.« 

(26. 5. 2021)

»Osebnemu zdravniku ljudje najbolj zaupajo.« 
(22. 4. 2021)

»Jaz tudi mislim, da pri svoji zdravnici ali zdravniku,

da se tam lahko pogovoriš.« 
(12. 5. 2021)



Kaj bi vplivalo na sodelovanje v Programu Svit
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članek v medijih
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pogovor s sorodnikom/prijateljem, ki je že sodeloval v Programu Svit

priporočilo osebnega zdravnika ali zdravstvenega delavca

(zelo) se strinjam, da bi lahko na moje sodelovanje v Programu Svit 
vplivalo:



Kaj bi vplivalo na sodelovanje?
»Pa tudi, ko greš z zdravniku. Bi bilo zelo dobro, kljub temu, da so zdravniki že zelo 

obremenjeni, bi bilo mogoče dobro, da bi tudi oni spomnili paciente.« (12. 5. 2021)

»Druga stvar je, da bi temu morali več pozornosti namenjati tudi osebni zdravniki. 
Glede na moje izkušnje, na žalost, se o tem nič ne govori. Še ko pride od Svit 

pozitivno, rečejo bomo še enkrat naredili test. Ne ne boste, dajte napotnico in 
pika.« (31. 5. 2021)

»In zdravnik bi tudi moral pacienta vprašat, ko pride k njemu, če se je odzval, 
zakaj se niste, to je dobro za vas. Mislim, da bi bila potem odzivnost še dodatno 

večja.« (24. 4. 2021)

»Ko sem zamenjal osebno zdravnico je rekla, da bi bilo dobro narediti en tehničen 
pregled, da vidijo v kakšnem stanju sem. V okviru tega, ko te lastni zdravnik spomni, 

da bi bilo dobro EKG narediti in krvno sliko. Dobro bi bilo, če bi ti v tem kontekstu 
rekli, dajmo še črevo pogledat.« (24. 4. 2021)



Kaj bi vas odvrnilo od sodelovanja v 
Programu Svit?

»Boli in kaj bodo drugi rekli, to še najbolj.« (31. 5. 2021)

» Neka lažna pozitivnost – meni se to ne more zgoditi. Dokler se dobro 
počutijo, kar je značilno za vse ljudi oz.  imamo občutek nesmrtnosti, ne 

posegamo po teh programih, dokler ni nujno.« (24. 5. 2021) 



Tabu
• O temah povezanih z zadnjo 

platjo, blatom, prebavljanjem 
se pogovarjajo večinoma v 
krogu družine in ožjih 
prijateljev, v družbi te vsebine 
ostajajo tabu. 

• Pogovor o sodelovanju v 
Programu Svit ni tabu, o tem se 
pogovarjajo poleg družine tudi 
s prijatelji, znanci in v 
delovnem okolju. 

»Marsikdo se o tem ne želi o tem pogovarjat, bolj starejši. V resnici tudi mi, mlajši, ne. Je 
odvisno v kakšnih krogih se giblješ. Verjetno je tudi razlika med podeželjem in mestom. Če 
se boljše poznamo, se verjetno tudi lažje o takih stvareh pogovarjamo. Ja, je precej, je tabu 
tema. Večina tabu tem nam je v škodo.« (31. 5. 2021)

Da; 68,3%

Ne; 31,7%

Ali se vam zdi v oglasih sprejemljiva 
uporaba besed rit, kakec, kakanje, prdenje 

in izpeljanke iz teh besed?



Ukrepi
• Prenova Svitovih gradiv 

»Meni je malo preveč generična. To pomeni, da ustreza vsem 
pravilom modernega oglaševanja in ne pritegne več 
pozornosti, ker smo zasičeni s tem.« (24. 4. 2021)

»Ko sem gledal prvo stran te srečne družine, mi ni bilo jasno, 
kaj otroci in mlajši delajo na tej sliki.« (25. 5. 2021)

• Okrepitev sodelovanja z zdravniki in medicinskimi sestrami 

• Spletno komuniciranje

• Razbijanje tabujev 

»Rekla bi, da tako kot pri vseh 
stvareh o današnji družbi, bi 
morali začeti že v šolah« (12. 5. 2021)



SVITOV DAN 2021

Hvala za pozornost!
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