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Aktualno stanje na področju izvajanja zdravstvenih storitev  
ambulant družinske medicine

 Dostop uporabnikov do zdravstvenih storitev-triažne točke, izpolnjevanje 
PCT pogoja, HAG testiranje 

 Priprava pacientov na kolonoskopijo Svit v času Covid 19-izpolnjevanje PCT 
pogojev za kolonoskopijo

 Opažanja in izkušnje iz ambulante in zdravstvenega doma povezane s 
spremembami delovanja zaradi epidemije covid-19



Vabilo v program

Vzorci vrnjeni v laboratorij

Izvid analize vzorcev blata

Pozitiven Negativen

Kolonoskopija Vabilo na presejanje
čez 2 leti

Podpisana izjava o sodelovanju

Po pošti poslan testni komplet za
odvzem 2 vzorcev blata

Vzorci niso vrnjeni

Pisni opomnik 2X

Pisni opomnik

Ni odziva
Tepeš B, Kasesnik K, Novak Mlakar D (eds). 
SMERNICE PROGRAMA SVIT. Slovenske 
smernice zagotavljanja kakovosti presejanja
raka debelega črevesa in danke. Ljubljana: 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016.
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SMERNICE PROGRAMA SVIT iz leta 2016 -
prenova  vsebin v 2021/2022

Novost v prenovljenih smernicah poglavje:

Obravnava v ambulantah družinske 
medicine in v primarnem zdravstvenem 
varstvu
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Osebe, ki se jih ne vključi v  Program Svit

Trajno:

• osebe, ki so v diagnostični ali terapevtski obravnavi zaradi RDČD,
• osebe s KVČB (Ulcerozni kolitis, Crohnova bolezen),
• osebe, ki so jim v preteklosti med kolonoskopijo odstranili adenome, ki predstavljajo 

srednje ali visoko tveganje za nastanek RDČD (izvid kolonoskopije).

Začasno:

• osebe, ki so bile v preteklih 3 letih na kolonoskopiji in je bil izvid brez patoloških najdb. 

------------------------------------------------------------------------------------------
Podpisano Izjavo o sodelovanju vrniti v Program Svit

ne glede na prisoten izključitveni dejavnik. 
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Priprava pacienta na kolonoskopijo 

• Pred vsako kolonoskopijo sta potrebni anamneza in klinični pregled, 
ki ju opravi izbrani osebni zdravnik:
- usmerjena družinska in osebna anamneza
- klinični pregled
- ASA klasifikacija

• Priprava bolnikov na antikoagulantni in kombinirani antiagregacijski
terapiji na kolonoskopijo

• Priprava bolnikov s sladkorno boleznijo-navodila z izročki za 
paciente so objavljena na spletni strani Programa Svit

• Posebnosti: jemanje železovih preparatov, antibiotična profilaksa 

Testa po pozitivnem izvidu FIT se ne ponavlja-pacienta je 
potrebno napotiti na kolonoskopijo!

Presenter
Presentation Notes
Pripravo bolnikov na antikoagulantni in kombinirani antiagregacijski terapiji na kolonoksopijo bo predstavil prof. Štabuc.
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Zaključek pregleda pri izbranem osebnem zdravniku

• Izvedena anamneza in klinični pregled.
• Izpolnjen „Vprašalnik za pripravo na kolonoskopijo“. Podana 

ocena ASA - presoja zdravstvene sposobnosti bolnika za 
kolonoskopijo .

• eRecept za Moviprep.
• Pojasnitev navodil za čiščenje črevesa v primeru nejasnosti.
• Izdana eNapotnica za presejalno ambulantno (šifra 2264) ali 

presejalno bolnišnično kolonoskopijo (šifra 2265).
• Usmeritev pacienta na klicni center Programa Svit glede 

dogovora za termin kolonoskopije.





SVITOV DAN, 16. 12. 2021 

Sedacija/globoka sedacija Svit

Pacienti, ki nimajo indikacije za sedacijo/globoko sedacijo so samoplačniki. 
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Po kolonoskopiji Svit
Po opravljeni kolonoskopiji je potrebno preveriti izvid kolonoskopije glede nadaljnjih 
svetovanih kolonoskopskih kontrol.

Osebe z nizkim in 
brez tveganja za RDČD 
so ponovno vabljene 
na FIT v Program Svit 

v roku 5 let 

 Če je pacient napoten na konzilij Programa Svit, mnenje konzilija glede nadaljnje zdravstvene 
obravnave prejme pacient in njegov izbrani zdravnik. 

 Če je pacient po mnenju članov konzilija napoten na ponovno kolonoskopijo, termin-uredi 
Klicni center Svit.

Osebe, ki so na 
kontrolo napotene čez 
1, 3 in 6 mesecev, 
jim termin zagotovi 
Klicni center Svit
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Program Svit redno obvešča izbrane osebne zdravnike

• Sprotno obveščanje o pozitivnih izvidih na prikrito krvavitev v blatu.

• Obvestilo o kolonoskopskih ne-odzivnikih, 5 tednov od pozitivnega 
izvida na prikrito krvavitev v blatu.

• 1X letno seznam opredeljenih pacientov, ki so imeli negativen izvid 
na prikrito krvavitev v blatu.

• 3X letno seznam opredeljenih pacientov, ki se v zadnjih štirih 
mesecih niso odzvali vabilu v Svit ali niso vrnili vzorce blata.

• 2X letno poročilo o odzivnosti vabljenih v zdravstveni regiji in 
občinah posredovano na območne enote NIJZ.
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K izboljšanju odzivnosti v program lahko doprinese 
sodelovanje multidisciplinarnega tima

☺ Pacienti zaupajo izbranemu osebnemu zdravniku: z aktivnim pristopom 
lahko IOZ doprinese k spremembi stališč posameznika za sodelovanje v Svitu 
(pristopna izjava, FIT, kolonoskopija, ponovno sodelovanje). Knjižica: Ali moram res na 
kolonoskopijo? 

DMS v ambulanti družinskega zdravnika. 
Patronažne medicinske sestre.
Svitove info točke v zdravstvenih domovih.
Sodelavci v CKZ/ZVC



SVITOV DAN, 16. 12. 2021 

Osebno vabilo
neodzivnikom: 
www.program-svit.si
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Kaj bi vplivalo na vašo odločitev glede 
sodelovanja v Programu?

Vir: Nacionalna raziskava o učinkovitosti komuniciranja Programa Svit, A. Šinkovec, Š. Fistrič, A. L. Šinkovec, N. Delfar, 2021
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Najbolj uporabni viri pri odločitvi za 
sodelovanje v Programu Svit

Vir: Nacionalna raziskava o učinkovitosti komuniciranja Programa Svit, A. Šinkovec, Š. Fistrič, A. L. Šinkovec, N. Delfar, 2021
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Rezultati anketnega vprašalnika –vloga
zdravstvenih delavcev

Udeleženci fokusnih skupin ocenjujejo, da bi lahko osebni zdravniki, 
ker jim ljudje zaupajo, vplivali na odzivnost v Programu Svit.

»Jaz zaupam najprej svoji osebni zdravnici, ki jo izberem.« (25. 5. 2021)

»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)

»Ja, strah pred kolonoskopijo. Mogoče, če je zdravnik tak, da se lahko 
pogovoriš,  če ti pove kakšne so možnosti, da so možnosti tudi v anesteziji, 
potem verjetno bi bil ta strah manjši. Pri meni, da se nisem prej odzivala, je bil 
strah. Priznam.« (12. 5. 2021)
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Kako lahko zdravnik ali medicinska sestra spodbuja svoje 
paciente k udeležbi v Programu Svit?
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