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• Premagati strah in predsodke.

• Izpolnitev in oddaja izjave.

• Pravilen odvzem dveh vzorčkov blata + oddaja na pošti.

Po pozitivnem testu še:

• Obisk osebnega zdravnika.

• Izpolnitev vprašalnika za pripravo na kolonoskopijo.

• Organizacija kolonoskopije.

• Dvig čistilnega sredstva.

• Priprava na preiskavo.

• Prihod na kolonoskopijo.

• Naročanje na kontrolno kolonoskopijo znotraj ali 
izven Svita.

!

!

Sodelovanje v Programu Svit zahteva veliko korakov



• Vse kolonoskopije v Programu Svit so opravljene na podlagi dveh napotnic z VZS:
- 2264 - presejalna ambulantna kolonoskopija v Svitu
- 2265 - presejalna hospitalna kolonoskopija v Svitu (v primeru bolnišnične priprave)

• Kontrolne kolonoskopije v v roku 1, 3 in 6 mesecev se izvedejo v okviru Svita (VZS 2264/2265)

Izdaja napotnice z napačnim VZS

• Kontrolne kolonoskopije čez 1 leto in kasneje se izvedejo izven Svita (VZS 1597 itd.)

Načrt spremljanja:
- visoko tveganje za raka debelega črevesa in danke
- kontrolna kolonoskopija v roku 6 mesecev, na katero boste naročeni s strani Programa Svit

Načrt spremljanja:
- srednje tveganje za raka debelega črevesa in danke
- kontrolna kolonoskopija v roku 3 let, na katero naročite sami izven Programa Svit



Varna priprava in izvedba kolonoskopije



Priročnik pripravljen na podlagi smernic, ki jih je sprejela delovna skupina diabetologov 
Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana, 

septembra 2012. Dopolnjena izdaja v 2017.

⮚ Gradiva za zdravstvene delavce: http://www.program-svit.si/za-zdravstvene-delavce/

http://www.program-svit.si/za-zdravstvene-delavce/


Maligniziran adenom AdenokarcinomNapredovali adenomAdenom

Najdbe povezane s + hematestom (FIT)



Primer 1:

„Spoštovani, zaposlena sem kot dms v ambulanti XXX. Pacientka XXX je prejela izvid oddanega blata, ki je bil pozitiven. Kljub Vašemu 
večkratnemu povabilu, se ne želi udeležiti kolonoskopije. Povedalaje, da naj bi Vas ona tudi poklicala in prosila za ponovni vzorec, vendar 
naj bi bilo z Vaše strani rečeno, da nimate v praksi izvajati ponovitve oddaje vzorca blata, ko je ta že enkrat pozitiven. Z Vaše strani naj bi 
bila v programu ponovno vabljena čez dve leti. Z gospo smo se dogovorili, da bo vzorec blata oddala pri nas, ker nikakor ne želi opravljati 
kolonoskopije. Sporočam samo v vednost, lep pozdrav XXX“

SSL/adenom velikosti 20mm, Visoko tveganje za razvoj RDČD kontrola čez 1 leto

Še vedno se pojavljajo primeri, ko v ADM ponovijo test na prikrito 
krvavitev v blatu



Osebi se za kolonoskopijo nista odločili! ☹

Dvom o pomembnosti kolonoskopije le v primeru enega 
pozitivnega testa

Primer 2: 

»Prejela sem izvid Centra za zgodnje odkrivanje raka za osebo XXX. V izvidu navajate, da je bil eden od vzorec blata pozitiven. Napotili ste me na 
kolonoskopijo. Predlagam, da mi ponovno pošljete material za odvzem vzorcev, ker sem imela manjšo rano na presredku in je predvidoma prišla 
kri v blato zaradi tega.«
»Pri zadnjem pregledu v programu Svit je bil vzorec pozitiven. Po tej ugotovitvi sem odšla k osebnemu zdravniku, še enkrat so mi pregledali blato 
in izvid je bil negativen. Zdravnik je ocenil, da kolonoskopija ni potrebna.«

Primer 3:

Oseba letnik 1948 pove, da je bila pri IOZ glede pozitivnega testa blata. Oseba pove, da ima že veliko let hemoroide, leta 2013 je 

opravila kolonoskopijo, ki je bila bp. Z IOZ se je dogovorila, da se zdaj malo počaka in nato ponovita testiranje. V primeru 

ponovnega pozitivnega testa se bo naročila na kolonoskopijo.



Druge najdbe

Nevroendokrini tumorDivertikuloza Zasevek adenokarcinoma želodca



Enotnost pri podajanju informacij



Enotnost pri podajanju informacij

• Svetujemo sodelovanje kljub zdravljenju druge bolezni. Izjema so težja zdravstvena stanja po 
presoji izbranega osebnega zdravnika.

• Pristopno izjavo naj vrnejo tudi v primeru izključitvenega kriterija.

• V primeru + FIT preko Svita naročilo na kolonoskopijo izvede klicni center Programa Svit.

• Pozitivnega testa na prikrito krvavitev blatu (FIT+)   NIKOLI ne ponavljamo, niti v primeru:
• samo enega pozitivnega vzorca,
• jemanja zdravil za redčenje krvi in NSAR,
• krvavečih hemoroidov.

• UZ trebuha, proktološki pregled, pregled krvi za tumorske označevalce ni nadomestilo za 
kolonoskopijo po + FIT.


