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PROGRAM SVIT V 2021

• Vročenih vabil: 313.065

• Odzivnost: 63,35 %

• Presejanost: 58,64 % 

• Za analizo primernih vzorcev blata: 175.982 (93,84 %) 

• Pozitivni FIT: 10.020 (5,69 %)

• Kolonoskopij: 10.134 

• Odkritih rakov: 188 

• Odkritih napredovalih adenomov: 2.011.

Vsaka 3. oseba se vabilu Programa Svit ne odzove!



ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA NOVIH PRIMEROV
RDČD OD LETA 2011 

Vir: Register raka, Onkološki inštitut, Ljubljana

Program Svit: starost 50-69

Program Svit: starost 50-74



Najpogostejše lokacije raka pri obeh spolih skupaj - incidenca. 
Delež RDČD med vsemi raki v Sloveniji se je zmanjšal

Vir: Register raka, Onkološki inštitut, Ljubljana



NOVE MERSKE ENOTE PRI TESTU NA PRIKRITO KRVAVITEV V BLATU

V laboratoriju Programa Svit smo oktobra 
pričeli z uporabo novih merskih enot pri 
testu na prikrito krvavitev v blatu.

Postopek testiranja in laboratorijska 
obdelava vzorcev ostajata enaka kot prej, 
le izpis vrednosti izmerjenega 
hemoglobina v vzorcih je na izvidu po 
novem zapisan v mikrogramih na gram.

Izvid testa je pozitiven, če vsaj v enem od 
vzorcev blata izmerjena vrednost 
hemoglobina preseže 20 mikrogramov v 
gramu blata.

Sprememba je usklajena s priporočili 
evropskih smernic zagotavljanja 
kakovosti presejanja raka debelega 
črevesa in danke.



NAPOTNICA ZA SVIT KOLONOSKOPIJO

Za pregled na Svit kolonoskopiji rok (redno, hitro, zelo hitro ali 
nujno) za predložitev zdravstvene napotnice ne velja, saj se 
paciente uvršča v naročilni, ne pa v čakalni seznam. 

To pomeni, da napotnic za Svit kolonoskopije ni treba predložiti v 
roku (redno, hitro, zelo hitro ali nujno), kar sicer velja za napotne
listine, pa bodo kljub temu veljavne (ne bodo spremenile statusa 
v neizkoriščeno).



V PROGRAMU SVIT SODELUJE 25 KOLONOSKOPSKIH 
CENTROV IN DVE PODRUŽNICI



• Osebno vabilo Svit neodzivnikom: 
www.program-svit.si

• Delovna skupina za strokovno podporo 
ambulantam družinske medicine (ADM) 
je na sestanku 12.9.2022 sprejela sklep 
1/2/2022: Delovna skupina potrdi 
algoritem vključevanja neodzivnikov v 
Program Svit v ADM.

• Delo z neodzivniki po prejetem obvestilu 
se v ADM beleži znotraj kratkega obiska 
(RA 0132) - individualno svetovanje. 
Udeležba v Programu Svit se preverja 
tudi znotraj preventivnih presejanj KNB, 
SŽO ter drugih preventivih presejanjih in 
pri obravnavah kroničnih pacientov, saj je 
vprašanje vključeno v osnovni vprašalnik.

• Vse storitve so usklajene in potrjene 
znotraj skupine za podporo ADM in tudi 
ZZZS.

http://www.program-svit.si/


PRIPOROČILA SVETA EU ZA POSODOBITEV POLITIKE PRESEJALNIH PROGRAMOV 
ZA ZGODNJE ODKRIVANJE PREDRAKAVIH IN RAKAVIH SPREMEMB 

https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2022/12/09/council-updates-its-recommendation-to-screen-for-cancer/



PRENOVA STROKOVNIH SMERNIC PROGRAMA SVIT



KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI
PROGRAMA SVIT V LETU 2022

Medijski kampanji v marcu in novembru 2022:
- TV in RA oglas, oglasni panoji, internetne pasice
- nacionalni doseg in po posameznih regijah



25 Svitovih dogodkov (junij – november 2022) s stojnico in 
modelom debelega črevesa po vsej Sloveniji



NOVA SVITOVA AMBASADORJA STA POSTALA
BOJAN CIZEL IN BRIGITA ŠPES

Svitovi ambasadorji so sodelovali na dogodkih na temo preventive in 
ozaveščanja javnosti o pomembnosti sodelovanja v Programu Svit.



OSNUTEK NOVE SPLOŠNE ZLOŽENKE PROGRAMA SVIT 
(izide v 2023)




