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Nacionalni inštitut za javno zdravje



Medicinske sestre v primarni zdravstveni
dejavnosti-podpornice Programa Svit

Svitove kontaktne
točke v ZD/ZP 

sodelavci
CKZ/ZVC

Svetovanje v 
okviru pregleda
pri referenčni
DMS v ADM

Obisk patronažne
DMS pri

neodzivnikih



Raziskava Ogledalo Slovenije-April 2022

Raziskava Valicon Ogledalo Slovenije, oktober 2022 dosegljivo na https://www.valicon.net/sl/2022/11/valicon-ogledalo-slovenije-oktober-2022/



Zaupanje virom informacij o zdravstvenih temah-

Nacionalna raziskava o učinkovitosti komuniciranja Progama Svit, 2021

-



Kaj bi vplivalo na sodelovanje v Programu Svit
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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:

Vir: Nacionalna raziskava o učinkovitosti komuniciranja Programa Svit, 2021.



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

- pogovora z  referenčno sestro, 

- promocijskih aktivnosti programa (zloženke, plakati, oglaševanja v medijih, spletne 
strani, itd.) 

- ter od ust do ust. 

Udeleženci raziskave so potrdili, 

da 75,4 % anketirancev vzame zloženko ali letak v čakalnicah, na prireditvah ali sejmih.

Med tistimi, ki uporabljajo brošuro in letak kot vir informacij o zdravstvenih temah, jim 

22,5 % popolnoma zaupa, zaupa pa 53 % vprašanih.
24,2 % vprašanih je odgovorilo, da je že videlo zloženko Programa Svit.

Vir: Nacionalna raziskava o učinkovitosti komuniciranja Programa Svit, 2021.



Pobuda Programa Svit sekcijam/društvom medicinskih sester 
Zbornice-Zveze k sodelovanju, marec 2022

 Sekcija MS v medicini dela, prometa in športa

 Sekcija MS v vzgoji in izobraževanju

 Sekcija MS v patronažni dejavnosti

 Sekcija MS v družinski medicini

 Sekcija MS v rehabilitaciji in zdraviliški 
dejavnosti

 Sekcija MS v onkologiji

 Sekcija MS v endokrinologiji

 Sekcija MS v endoskopiji in gastroenterologiji

 Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

 Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v 
socialnem varstvu

 Sekcija MS v promociji zdravja in zdravstveni 
vzgoji

• DMSBZT CELJE
• DMSBZT GORENJSKE
• DMSBZT KOPER
• DMSBZT KOROŠKE
• DMSBZT LJUBLJANA
• DMSBZT MARIBOR
• DMSBZT NOVA GORICA
• DMSBZT NOVO MESTO
• DMSBZT POMURJE
• DMSBZT PTUJ - ORMOŽ
• DMSBZT VELENJE



Strokovno srečanje DMSBTZ Celje in Programa 
Svit-spletni dogodek 10. 5. 2022

 Skupni strokovni 
dogodek

 Več kot 200 
udeležencev

 Visoko zadovoljstvo 
udeležencev s 
predstavljenimi 
vsebinami



Strokovno srečanje SDMSBZT Koroške in 
Programa Svit-spletni dogodek 24. 5. 2022 

Skupni strokovni 
dogodek

77 udeležencev



Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
endoskopiji in gastroenterologiji

• 30. strokovni seminar SEDACIJA –
ANESTEZIJA MED ENDOSKOPSKIMI 
POSEGI 27. in 28. maj 2022 Kongresni 
center Bernardin

• Priprava strokovnega prispevka za 
zbornik srečanja in predavanje s 
predstavitvijo rezultatov Programa 
Svit in vloge medicinske sestre v 
kolonoskopski ambulanti pri 
zagotavljanju kakovosti in 
zadovoljstva pacienta z izkušnjo 
kolonoskopije



Aktivnosti Programa s sekcijami/društvi medicinskih
sester Zbornice-Zveze

 Sekcija medicinskih sester v 
medicini dela, prometa in 
športa kongres sekcije
30.9.2022, Pohorje predstavitev
presejalnih programov ZORA, 
DORA, SVIT 

 Sekcija študentov zdravstvene
nege povabilo študentom
zdravstvene nege k sodelovanju
pri promocijskih aktivnostih
Programa Svit



Aktivnosti Programa s sekcijami/društvi medicinskih
sester Zbornice-Zveze

Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji 
in zdraviliški dejavnosti
Strokovni seminar z mednarodno udeležbo: 
Zdravstvena nega v rehabilitaciji – Izzivi in 
multidisciplinaren pristop 16.12.2022 –
sodelavci OE Kranj s predstavitveno stojnico

Sekcija medicinskih sester v vzgoji in 
izobraževanju
september 2022 predstavitev Programa Svit članom 
izvršnega odbora sekcije -dogovor glede nadaljnjega 
sodelovanja



Aktivnosti Programa s sekcijami/društvi medicinskih
sester Zbornice-Zveze

• DMSBZT GORENJSKE že 
potekajo aktivnosti s 
sodelavci OE Kranj

• DMSBZT POMURJE 
strokovno srečanje Javno 
zdravje v Pomurju sodelavci 
OE Murska Sobota 



Medicinska sestra z zaupanjem in ugledom, ki ga uživa, 
lahko pomembno vpliva na odločitev posameznika za 

sodelovanje v presejanju.

Medicinska sestra lahko pomaga obvladati strahove in 
predsodke ter pojasniti, česar pacienti ne razumejo, jih 

spodbuditi k odgovornemu ravnanju in odstraniti ali vsaj 
zmanjšati ovire, ki so jim pri tem na poti.

Medicinska sestra je lahko ambasadorka programa ne 
glede na svoje delovno področje in tudi v zasebnem 

okolju.

Skrb za lastno zdravje.

Zaključek



programsvit@nijz.si

Zahvala in vabilo


