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„Leta 2007 je bilo v Sloveniji v Register raka prijavljenih
1420 rakov na debelem črevesu in danki (RDČD). Istega
leta je za to vrsto raka umro 777 oseb. To je tako velik in
naraščajoč javnozdravstveni problem, da moramo v
njegovo reševanje usmeriti vse svoje znanje in
zmožnosti.“

(prof.dr.Vesna Zadnik, vodja Epidemiologije in Registra raka RS, Onkološki inštitut Ljubljana)

Aleksandra Saša Horvat, ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER, 
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE



Dve leti kasneje, v letu 2009, z začetkom organiziranega
delovanja Programa SVIT v Sloveniji postanejo preventivni
pregledi posameznikov po 50. letu starosti za celotno
prebivalstvo velikega pomena za zgodnje prepoznavanje in
obravnavo RDČD.

Zdravstveno vzgojni centri (tudi ZVC ZD Ravne) dobijo
pomembno vlogo v podpori in promociji programa, osveščanju,
opogumljanju in motiviranju ljudi in javnosti nasploh.



ZDRAVSTVENO-VZGOJNI CENTER
ZD RAVNE  IN PROGRAM SVIT 

V našem ZVC sledimo CILJU, 

„da je dobra ozaveščenost 

pogoj za večjo odzivnost v Program SVIT in 

zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na DČD“,

za njegovo uspešnejše zdravljenje, 

za manjše breme raka 

ter manjšo umrljivost. 



Program SVIT,  strokovni izziv!

„Kako doseči dobro ozaveščenost povabljene populacije, 

oz. pogoj za njihovo vsaj 70% odzivnost v Program SVIT?“ 



ODGOVOR:
Z aktivno promocijo programa in 
spodbujanjem ljudi v širši lokalni 

skupnosti k doseganju dobrega zdravja in 
dejavni vključitvi v program SVIT.



Z udejanjanjem temeljnega modela spreminjanja vedenja

Zaznavanje 
tveganja

Poznavanje 
problema

Rak DČD je 
zahrbten morilec, 
ubije 700 ljudi 
letno. Pogosteje po 
50.letu!

Prepoznavanje 
tveganja

Prepoznavanje 
relevantnosti  

problema zase

Pripravljenost 
na novo 
vedenje Novo vedenje

Stari ste nad 50 let. 
Torej je velika 
verjetnost, da 
zbolite.

Res bi bilo dobro, 
da se prepričate,
če ni kaj narobe.

Poslali ste vzorce, 
če bo treba, boste 
opravili tudi 
kolonoskopijo.

(povzeto po NIJZ, Center za zgodnje odkrivanje raka)



Uporabnikom smo kot drugje po SLO omogočili možnost posveta glede 
sodelovanja v Programu Svit  

• v ambulantah

• na Svitovi kontaktni točki v zdravstvenem domu,

• na OE NIJZ Ravne.

• Pokličejo lahko:

Klicni center 
Programa Svit
Tel: 01/620 45 21
Fax: 01/620 45 29
info@program-svit.si

mailto:info@program-svit.si


SVITOVA INFORMACIJSKA TOČKA V ZD RAVNE 

• Nudi uporabnikom 
podporo in pomoč pri 
vključevanju v 
program SVIT.

• Dostopajo lahko 
osebno ali preko 
elektronske pošte in 
telefonsko (z 
dvigalom je dostopna 
je invalidom)

• Urnik delovanja je 
javno objavljen.



Vloga patronažnih medicinskih sester 

• Pomoč osebam, ki imajo posebne težave pri vključevanju v 
Program SVIT (slepi, gibalno ovirani…)

• Vzpostavitev osebnega kontakta s pacienti, ki se po 
pozitivnem izvidu ne odzovejo na napotilo na kolonoskopijo in 
ne obiščejo svojega osebnega zdravnika.



ODZIVNOST NA KOROŠKEM v polletju 2010 
je v primerjavi s SLO (55,8%) ali nekoliko nad povprečjem (54%);

Da bi dosegli dvig odzivnosti nad 60%, naš  ZVC dodatno pridobi različne 
podpornike programa v lokalnem okolju: 

- zdravstvene delavce, ki paciente vsakodnevno spodbujajo in skušajo 

motivirati, da se udeležijo programa. 

- politične odločevalce, 
- medije, 
- društva,
- ambasadorja programa za promocijo programa v lokalni skupnosti, v različnih 

okoljih (posebej ruralno področje). Pomagajo pri prepričevanju 

dvomljivcev s svojo srčnostjo in iskrenostjo, delijo svoje zgodbe in 

pozitivne izkušnje s programom.

- športnike, 
- idr.



S številnimi aktivnostmi v in izven zidov ZD Ravne in s povezovanjem z lokalno 
skupnostjo na vseh ravneh je postala možnost za učinkovito promocijo 

programa manj omejena, večja odzivnost v program SVIT pa bližja in bolj 
dosegljiva. 

SVIT DOGODEK V OBČINI PREVALJE  IN OBISK ŽUPANA
(Fotografija: arhiv ZVC ZD Ravne)

SVIT DOGODEK V OBČINI ČRNA IN OBISK ŽUPANJE
(Fotografija: arhiv ZVC ZD Ravne)



Stalnica postanejo: 
• Lastna produkcija člankov v občinskih glasilih.
• Avdiovizuelne vsebine za objavo na radiu, spletu 

in na TV.
• Svitov dogodek, stojnica in model debelega 

črevesa na prireditvah, kjer se zbere veliko ljudi (ne 
le zdravstvenih, npr. sejem).

• Posebna pozornost odmaknjenim krajem in težko 
dosegljivim ciljnim skupinam.

• Posebna pozornost ljudem s posebnimi 
potrebami!



Oglaševanje in 
članki v 
medijih 

(tisk,TV, radio)

kviz

Objave 
internet 

Plakati, 
knjižice, 
Svitova

kontaktna 
točka, 

Predstavitve 
programa v 

društvih, 
podjetjih…

Sodelovanje z  
ambasadorji in 

podporniki 
programa

(župani) 

SVIT DOGODEK V 
OBČINI MEŽICA  IN 
OBISK ŽUPANA IN
SODELOVANJE 
AMBASADORJA 
PROGRAMA
(Fotografija: arhiv 
ZVC ZD Ravne, 
A.Horvat)



PROMOCIJA PROGRAMA SVIT ZD RAVNE V LOKALNI SKUPNOSTI
(primeri dobrih praks)



Vsi, ki smo vpeti v zahtevnejšo vsakdanjo prakso, 

imamo možnost pacientu, ki je središče našega 
udejstvovanja, ponuditi preverjena strokovna ravnanja, 

ki so lahko v njegovo korist.



Definicija SZO obvezuje vse medicinske sestre, da delujejo vzgojno bodisi 
na delovnem mestu, ali v družabnem življenju….

Vloga medicinskih sester:

• promocija Programa Svit

• prepoznavanje razlogov, ki  zadržujejo ljudi, da bi se vključili v 
presejalni program Svit

• v sodelovanju z zdravstvenimi delavci osnovnega 
zdravstvenega varstva, z nevladnimi organizacijami, lokalnimi 
skupnostmi idr. izvajati promocijske aktivnosti, ki bi odzivnost 
izboljšale.

Primer dobre prakse - skupnostni pristop za večjo 
odzivnost 



Regijsko strokovno društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Koroške 

• Deluje na področju zdravstvene in babiške nege in združuje preko 600 
članov/članic. 

• Povezuje se v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije – Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije 
(Zbornica – Zveza).

• Poslanstvo društva in članov je med drugim „razvijati, spodbujati in 
zagotavljati čimbolj kakovostna ravnanja v praksi ZBN v dobro uporabnika, 
partnersko sodelovati v skrbi za celovito obravnavo pacienta, skupine ali 
skupnosti,“. 



Pravzaprav bi podpori preventive in izvajanju presejalnega programa Svit morala biti 
zavezana prav vsaka medicinska sestra.

Skupnostni pristop ZVC ZD Ravne in 
SDMSBZT Koroške - SVIT dogodek 
Foto: arhiv Društva (A.Horvat)

Skupaj s SDMSBZT Koroške vsem 
ljudem pomagamo obvladovati 
strahove in predsodke, si 
prizadevamo, da se posamezniki iz 
ciljne populacije na podlagi 
poenotenih in relevantnih 
informacij in odgovorne odločitve  v 
program vključijo v skladu s pravili in 
vedno, ko so v program povabljeni.

Vključitev gluhih in naglušnih.



ZVC ZD Ravne in SDMSBZT Koroške v sodelovanju s 
Koroškim društvom za boj proti raku, s predstavniki 

občine, medijev (TV) in športnico Petro Majdič 
Foto: arhiv ZVC ZD Ravne, A.Horvat

Medicinska sestra kot pomemben komunikator in promotor SVIT programa ter 
preventive za ciljno in splošno javnost. 



SVIT DOGODEK z modelom DČD. 
ZVC ZD Ravne, SDMSBZT Koroške in NIJZ – Center Svit

Foto: Arhiv ZVC  ZD Ravne (A.Horvat)

Skupnostni pristop v spodbujanju ljudi, da se 
vključijo v program SVIT, v argumentiranju 

pomena zgodnjega odkrivanja RDČ in v nudenju 
podpore, pomoči obiskovalcem.



(Primer dobre prakse)
Kako doseči manj odzivne prebivalce ruralnih področij?

Upoštevaje dejstvo, da strokovne in dobro zastavljene s pedagoškim programom povezane 
in učinkovite zdravstveno – vzgojne vsebine navajajo na dejavno in zavestno usmerjanje 
lastnega življenja od otroštva naprej, smo v okvir naravoslovnih dni v OŠ implementirali 
dodatne praktične delavnice.  

Kaj? 

Dogodek „DAN ZDRAVJA“ z različnimi aktivnostmi, ki spodbujajo zdrav življenjski slog in 
skrb za lastno zdravje od otroštva naprej…  

Kje? 

Podružnične osnovne šole - ruralno področje - POŠ HOLMEC, LEŠE, ŠENTANEL

Kdo?

Skupnostni pristop: tim VZOM/ZVC ZD Ravne, POŠ, tim OE NIJZ, Občina Prevalje. 

Kako? 

Z delavnicami za odrasle in otroke: vključili smo učitelje in ostale zaposlene na šoli, 
učence, njihove starše in stare starše oz. njihove skrbnike.



• Ne gre le za proces širjenja informacij, saj aktivno informiramo, 
motiviramo in učimo posameznike, da bi pridobili čim več veščin za zdrav 
življenjski slog, z uporabo ustreznih edukacijskih in evalvacijskih metod.

• Presejalne programe vključujemo v okvir VZOM v VVZ, OŠ in SŠ (delavnice,
roditeljski sestanki za starše, predavanja za učitelje, vzgojitelje in ostale 
zaposlene).

• Prednost takega izobraževanja se je pokazala v učinkoviti interaktivnosti 
učencev in vabljenih odraslih, ki sproščeno in z zanimanjem sledijo 
informacijam in odprto, brez zadrege spregovorijo o vprašanjih, ki jih na to 
temo zanimajo. 

Uspešnost programa pogojuje dobro sodelovanje zdravstvenega in 
pedagoškega sektorja



Leta 2019 (pred pojavom Covid-a) smo v zdravstveni regiji Ravne na 
Koroškem beležili 65,79 % odzivnost. 

Ostaja slabša odzivnost moških v primerjavi z ženskami (ca. -10%)

(Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja).

OBČINA 2010 2018

RAVNE 60,61% 66,21%

PREVALJE 59,75% 62,33%

MEŽICA 66,57% 67,31%

ČRNA 50,87% 63,83

KVIZ „SVIT – a SE!“ (primer dobre prakse) 

Odzivnost po občinah v obdobju od leta 2010 in 2018.

(Vir: NIJZ OE Ravne, Letno poročilo 2010 in 2018)



Po podatkih Registra raka incidenca 
raka debelega črevesa in danke pada. 



KOROŠKA
Ponosni smo, da naša prizadevanja na primarni ravni v ZVC 

ZD Ravne na Koroškem uspešno udejanjajo cilj: 

• da se odzivnost na vabila v Program Svit na ravni regije iz 
leta v leto vztrajno izboljšuje in

• da je tudi z našo pomočjo postal Program Svit zgodba o 
uspehu, saj zaradi uspešnega presejanja upada število 
novih odkritih rakov na DČD, preživetje bolnikov s to 
boleznijo se povečuje.   



Marec 2019 - vlada razglasi epidemijo COVID-19

• V ZVC ZD Ravne opustitev aktivnosti (preusmerjanje kadra, drugačna 
organizacija). Prepustili smo se sanaciji razmer.

• Komuniciranje je potekalo izključno na daljavo. Obveščanje preko 
maila, preko spletne strani ZD Ravne, na oglasnih tablah v čakalnicah 
ZD, preko telefona) 

• Opazno manj klicev na SVITOVO informacijsko točko v omenjenem 
obdobju (covid)



Izkušnje s Svitovo kontaktno točko v času razglasitve epidemije 
covid razmer 

• Kontakti preko telefona, naslavljanje vprašanj preko e-
maila. 

• Prednost je v okoliščinah širjenja covida, ko je osebni 
pristop prepovedan ali omejen. Prihranek časa, poti.

• Slabost je nerazločnost govora, žal ne vidimo 
neverbalnega izražanja, slišanega ne moremo dopolniti z 
vidnim, težje je vzpostavljanje zaupnosti,  komuniciranje 
poteka preko tretje osebe za nekoga drugega.



NAŠE UGOTOVITVE:

• Zaznan je slabši odziv posameznikov (še posebej moških), ki se 
odločijo in se oglasijo na info točki redko, le po telefonu ali 
preko maila.

• Posamezniki še vedno zelo težko govorijo o težavah s prebavo, 
s črevesjem….namesto njih nas pogosto pokliče nekdo drug 
(največkrat svojec npr. za očeta pokliče hči, za moža pokliče 
žena, za strica nečakinja…)

• Posamezniki odlašajo predolgo, kadar imajo težave, preden se 
oglasijo (primeri, ko se obrnejo na našo točko, namesto na 
osebnega zdravnika, ko imajo že izrazite težave na primer 
gospod z več dni prisotne vidne krvavitve pri defekaciji idr.).

• Koraki Programa SVIT so za marsikoga še vedno preveč 
zapleteni.
Pogosto ne preberejo navodil dovolj pozorno.



Dobil sem vabilo, nisem se 
vključil….

Nekam sem ga založil. 
Sem si premislil in bi se zdaj 

želel vključiti v program?



Nisem poslal izjave, ker ni bilo 
časa (druge obveznosti). Pa tudi 
nisem imel težav. A je možno, da 
se še vseeno vključim v program 
Svit? 

Hvala, da ste poklicali. A 
vam lahko pojasnim, zakaj 

mislim, da ste se prav 
odločili, čeprav nimate 

težav.



Kljub poslanemu podpisanemu 
soglasju nisem dobila nobenega 

odgovora (morda problem s 
pošto, mojo pošto je že večkrat 

dobil moj sosed. A mi lahko 
uredite?

Hvala, da ste se odločili in 
nas poklicali. Preverimo, 

kaj se je zgodilo in vas 
obvestimo o vašem 

sodelovanju v programu 
SVIT.  



Pred tremi leti so mi odstranili 
polipe s kolonoskopijo, ker sem 

krvavela. Morala bi iti na 
kontrolo k zdravnici že lani, pa 

nisem šla. Saj veste, covid.  A me 
prosim prijavite na testiranje v 

SVIT?

Hvala za vaš klic. A 
dovolite, da vam  

pojasnim, kako deluje 
program SVIT in zakaj je 
dobro, da se oglasite pri 

svojem zdravniku? 



SVIT po COVIDU

Obdobje po Covidu je pomenilo novo priložnost za zavezništvo in sodelovanje pri 
promociji Programa SVIT.

STOPILI SMO PONOVNO SKUPAJ!



Prenos aktualnih informacij v komuniciranju med sodelavci 
znotraj ZD 
(Izvedba telefonske ankete: „Kje in kako deluje Svitova info točka v ZD 
Ravne“?). 

Tretjina vprašanih sodelavcev ni poznala celovitega odgovora.



Po umiritvi COVID razmer smo naše
komuniciranje o Programu SVIT spet v in izven zidov 

naše ustanove

ZDRAVSTVENA VZGOJA je proces, ki vpliva 
na oblikovanje in spreminjanje miselnosti, 
stališč, navad posameznika in na njegovo 
obnašanja v zvezi z zdravjem skozi vso 
življenjsko obdobje 

Otroci že v OŠ spoznavajo pomen zdrave 
prebave,  spodbujamo večjo lastno skrb za 
zdravje, spoznajo program Svit, …

Srednješolci spoznajo presejalne programe 
znotraj programirane VZOM (rakave bolezni)



Primer(i) dobre prakse - predavanja ožjim ciljnim skupinam

• Promocija programov ZORA, DORA in SVIT – udeleženkam in partnerjem v Šoli za starše

• Program SVIT smo predstavili v obliki predavanj skupinam ljudi v medgeneracijskih centrih 

• Program SVIT smo predstavili ranljivim skupinam ljudi, osebam z motnjami v duševnem zdravju 

(sodelovanje in povezovanje ZVC z Društvi Altra, Ozara), 

• Program SVIT smo predstavili diabetikom (sodelovanje Društva diabetikov), kmeticam v društvu kmetic 

Mežiške doline,   zaposlenim v delovnih organizacijah, gluhim in naglušnim (v znakovnem jeziku, v 

sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih). Program je bil v znakovnem jeziku objavljen tudi na spletu; 

• ZV predavanja v SŠ Ravne in Gimnaziji Ravne – s preventivo rakavih bolezni in zgodnjim odkrivanjem, s 

predstavitvijo Programa Svit dijakom in njihovim učiteljem.

• Ciljana uvrstitev promocije Programa SVIT namenjena moški populaciji (primer dobre prakse - srečanje 
krvodajalcev – ki se ga je udeležilo približno 100 moških iz vseh štirih občin ZG.Mežiške doline)



Nove Svitove stojnice 

Foto: arhiv ZVC ZD 
Ravne. P. Moličnik



OKROGLA MIZA – osveščanje splošne javnosti 

OKTOBER 2022 – v sodelovanju s strokovnjaki NIJZ.



Roditeljski sestanek s predavanjem in promocijo programa za učitelje in starše 
učencev s posebnimi potrebami



IZKUŠNJE KAŽEJO, DA OSTAJA KOT ZELO POMEMBEN DEL ZA 
UČINKOVITEJŠO ODZIVNOST V PROGRAM SVIT „OSEBNI STIK“ Z 

JAVNOSTJO.

Današnje kakovostno delovanje Programa Svit je rezime 
večletnega procesa, truda, povezovanja, tesnega sodelovanja 

Centralne enote Programa SVIT, NIJZ, ZVC ZD z različnimi 
deležniki in širšo družbeno skupnostjo. 

Post covidno terja od nas še (ponovno) veliko osebnega in 
skupnega angažiranja.  



Vzpodbujajmo in opogumljajmo 
ljudi, neprepričane in dvomljivce v 

program, da se vključijo, da ne 
zavržejo vabila, da vrnejo izjavo o 

sodelovanju.
Argumentirajmo pomen zgodnjega 

odkrivanja sprememb na DČD.
Nudimo podporo, pomoč, kadar je 

ta potrebna. 
Sodelujmo pri motiviranju 

nemotiviranih,  zagovorništvu, 
utrjevanju zaupanja na vsakem 

koraku. 



S skupnimi močmi do še višje odzivnosti ljudi v 
program SVIT!



HVALA ZA 
VAŠO 

POZORNOST!


