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Ženske v Programu Svit
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Nacionalni inštitut za javno zdravje



UVOD - KAZALNIKI

• ODZIVNOST

- Sprejemljiva: ≥ 45 %

- Zaželena: ≥ 75 %

• PRESEJANOST

- Sprejemljiva: > 45 %

- Zaželena : > 65 %



ODZIVNOST IN PRESEJANOST ŽENSK 2010-2021

Moški:

- odzivnost in presejanost cca. 10 % nižji kot pri ženskah

-porast obeh kazalnikov za 7,5 %



ODZIVNOST IN PRESEJANOST ŽENSK PO 
STAROSTNIH SKUPINAH

5.presejalni krog

Moški:

- odzivnost in presejanost najnižji do 59. leta starosti

- v nobeni starostni skupini zaželena presejanost



ODZIVNOST IN PRESEJANOST ŽENSK PO 
REGIJAH

5.presejalni krog

Moški:

- presejanost v nobeni regiji ni dosegla zaželene ravni



POZITIVNI PRESEJALNI TESTI ŽENSK

Moški:

- vsa leta > 7 %



POZITIVNI PRESEJALNI TESTI ŽENSK PO 
STAROSTNIH SKUPINAH

5. presejalni krog

Moški:

- 70 let in več: 9,8 %



POZITIVNI PRESEJALNI TESTI ŽENSK PO 
REGIJAH

5. presejalni krog



VPLIV IZOBRAZBE NA REZULTATE ŽENSK
5. presejalni krog

Moški:

- večji vpliv izobrazbe na odzivnost in presejanost



VPLIV ZAKONSKEGA STANU NA 
REZULTATE ŽENSK

5. presejalni krog

Moški:

- še bolj izrazita razlika v odzivnosti in presejanosti glede na zakonski stan



NAJDBE NA KOLONOSKOPIJI PRI ŽENSKAH
5.  presejalni krog

Delež opravljenih kolonoskopij po

pozitivnem testu pri ženskah: 94 %
(zaželeno > 85 %)

Udeležba na kolonoskopiji pri ženskah
najvišja:

- v starosti 60 – 64 let

- v goriški regiji

- pri srednje izobraženih

- pri poročenih

Moški:
- več rakavih in predrakavih sprememb



RAKAVE IN PREDRAKAVE SPREMEMBE PRI ŽENSKAH
5. presejalni krog

• 5.512 rakavih in predrakavih 
sprememb 

• 218 karcinomov (29 suspektnih)

50-74 let:

vse starosti:

Vir: Program Svit, SLORA



ŽENSKE V PROGRAMU SVIT V LETU 2020

• odzivnost 69,6 % 

• presejanost 65,7 % 

• delež pozitivnih presejalnih testov 5,2 %



POVZETEK

• odzivnost in presejanost sta bili pri ženskah višji kot pri moških

• pri ženskah sta odzivnost in presejanost od začetka Programa Svit porastli
bolj kot pri moških

• ženske so imele nižji odstotek pozitivnih presejalnih testov

• odzivnost, presejanost in delež pozitivnih presejalnih testov se spreminja s 
starostjo, regijami, izobrazbo in zakonskim stanom

• pri ženskah je bilo ob kolonoskopiji odkritih manj rakavih in predrakavih
sprememb kot pri moških



HVALA ZA POZORNOST


