
Preiskava Rezultat
Priporočena vrednost  
za presejalni test (Cut off) Enota

F-Hb spec. – vzorec I 0,0–20,0 μg/g

F-Hb spec. – vzorec II 0,0–20,0 μg/g

državni program
presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih 

sprememb in raka na 
debelem črevesu in danki

Pacient: 
Datum rojstva: 
Datum in ura sprejema vzorcev blata: 
Datum in ura zaključka analize vzorcev blata: 
Datum in ura izpisa izvida: 
Naročnik: Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb
       in raka na debelem črevesu in danki.

Preiskava blata na na prikrito krvavitev - FIT:

Rezultate obdelal:

Mnenje:
Izvid laboratorijske preiskave na prikrito krvavitev v blatu je negativen.

Vodja laboratorija:

Center za zgodnje odkrivanje raka 
Telefonska št.: 01/620 45 21     
Laboratorij Svit       Dovoljenje za delo
Tehnološki park 24, 1001 Ljubljana   Ministrstva za zdravje, št.:

LABORATORIJSKI IZVID  KONČNI IZVID

Prosimo, obrnite list!

Odgovorna oseba:
Izvid je bil e-podpisan. Podatki izvida se hranijo v informacijskem sistemu Programa Svit.
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MNENJE

V našem laboratoriju smo pregledali oba prispela vzorca vašega blata. Sporočamo vam, da je izvid 
laboratorijske preiskave na prikrito krvavitev v blatu negativen.

Negativen izvid pomeni, da v vzorcih vašega blata ni bila presežena priporočena vrednost 
hemoglobina za presejalni test. Na ponovno preiskavo v Program Svit vas bomo povabili čez dve 
leti od poslanega vabila za sodelovanje v zdajšnjem presejalnem krogu.

Izvid laboratorijske preiskave pokažite svojemu osebnemu zdravniku, ko ga boste obiskali.

Kljub temu bodite pozorni, če se pri vas pojavi katera izmed naslednjih težav:
• vidna krvavitev v blatu,
• sprememba v načinu odvajanja blata,
• zelo tanko blato,
• zaprtja, ki jim sledijo driske,
• huda, ponavljajoča se ali dlje trajajoča bolečina v trebuhu,
• nenamerna izguba telesne teže ali druge nerazložljive težave.

Če bi se pojavila katera izmed naštetih težav, se posvetujte s svojim zdravnikom in ne čakajte 
na ponovno vabilo v Program Svit. V kolikor ste bili napoteni na kolonoskopijo izven Programa 
Svit, vam tudi v primeru negativnega testa blata svetujemo, da preiskavo opravite.

Če želite dodatna pojasnila ali imate kakršna koli vprašanja, nas lahko pokličete na telefonsko 
številko 01/620 45 21, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro, ali pa nam pošljite 
elektronsko pošto na naslov svit@nijz.si. Lahko nam pišete po pošti ali telefaksu na številko 
01/620 45 29. Marsikaj zanimivega lahko izveste tudi na spletni strani Programa Svit  
www.program-svit.si.

Lepo vas pozdravljamo z željo, da se boste našemu naslednjemu vabilu ponovno odzvali.

Sodelavci Programa Svit


