
 

  

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Celje Zdravo mesto in Mestna občina Celje vabijo na  
 

strokovni posvet ob svetovnem dnevu zdravja 

Zgodnje odkrivanje raka in                                                                       
psihološki vidiki odzivnosti v presejalnih programih 

ki bo v Narodnem domu v Celju, 
v petek, 5. aprila 2019, od 9. do 13. ure.  

V Sloveniji imamo tri presejalne programe, namenjene zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa 

in danke, raka dojk in materničnega vratu. V programih Svit, Dora in Zora pri navidezno zdravih 

odraslih ugotavljamo morebitne bolezenske spremembe. Danes na primer rezultati Programa 

Svit kažejo, da je bilo v desetih letih delovanja več kot 2800 rakov debelega črevesa in danke 

odkritih v stopnji, ko se znaki bolezni še niso pojavili. Skupna dilema vseh presejalnih 

programov pa se še vedno nanaša na problem neodzivnosti vabljenih v programe. Zakaj se ne 

bi odzvali v programe, za katere vemo, da dokazano rešujejo življenje? Razlogi so zelo različni 

… in človeški. Po eni od raziskav so razlogi  za neodzivnost usmerjeni v 'nimam časa', 'čakajo 

me nujnejše stvari', 'zdrav sem' ... Velikokrat je v ozadju prisoten strah – pred preiskavo, 

bolečino, boleznijo, pred rakom. Na strokovnem posvetu bomo osvetlili presejalne programe, 

še posebej pa nas bodo zanimali psihološki vidiki odzivnosti: kaj posameznik doživlja, ko 

prejme vabilo v katerega od presejalnih programov za odkrivanje raka, kaj vpliva nanj in na 

njegove odločitve.  

Posvet je odprt za strokovno in laično javnost. Prijazno vabljeni!  

Prosimo, da udeležbo potrdite s prijavnico na naslednji povezavi https://anketa.nijz.si/a/123946, 

najkasneje do 1. aprila 2019. Udeležba na strokovnem posvetu je brezplačna.  

 

 

Prim. Nuša Konec Juričič, l. r. 

Nacionalni inštitut za javno 

zdravje, Območna enota Celje 

 

 

Prim. Jana Govc Eržen, l. r. 

Koordinatorica projekta                 

Celje Zdravo mesto  

 

 

Bojan Šrot, l. r. 

Župan Mestne občine Celje 

https://anketa.nijz.si/a/123946


PROGRAM STROKOVNEGA POSVETA ob svetovnem dnevu zdravja:  

Zgodnje odkrivanje raka in psihološki vidiki odzivnosti v presejalnih programih 

Narodni dom, Celje, 5. april 2019 
 

Uvodni nagovori in kulturni program 

9.00 – 9.30 The Šlagers, Gimnazija Celje – Center 

Prim. Nuša Konec Juričič, vodja področja za nenalezljive bolezni, NIJZ 

Prim. Jana Govc Eržen, koordinatorica projekta Celje Zdravo mesto 

Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje 

Državni presejalni programi za zgodnje odkrivanje raka 

9.30 – 9.45 

 

 

9.45 – 10.05 

 

 

10.05 – 10.20 

 

 

10.20 – 10.35 

 

 

 

10.35 – 11.00 

Razširjenost raka – izhodišče za javnozdravstvene ukrepe  

Prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., NIJZ  
 

Smernice za izboljšanje odzivnosti v Program Svit  

Prim. Jana Govc Eržen, dr. med., članica Strokovnega sveta Programa 

Svit, Zdravstveni dom Celje  
 

Izkušnje in novosti v Programu Zora 

Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.,                          

Splošna bolnišnica Celje 
 

Program Dora – sedaj v vseh slovenskih regijah 

Katja Jarm, dr. med., epidemiologinja v Programu Dora,                 

Onkološki inštitut Ljubljana 
 

V stiku z osebnimi zgodbami  

Stanka Drobnak, ambasadorka Programa Svit  

Olga Nezman, Društvo za boj proti raku regije Celje 

Dr. Tanja Španić, predsednica slovenskega Združenja Europa Donna 

11.00 – 11.30 Odmor 

Psihološki vidiki odzivnosti v presejalnih programih za odkrivanje raka 

 

11.30 -12.15 

 

 

Razumevanje neodzivnosti skozi razumevanje strahu                              

Ana Miletič Herič, univ. dipl. psihologinja 

Zaključek in razprava 

12.15 – 12.45 

 

 

12.45 – 13.00 

Preventiva in promocija zdravja v lokalnem okolju 

Polona Ocvirk, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,                        

Mestna občina Celje, Projektni svet Celje Zdravo mesto 
 

Razprava 

                                                                                                
               V Celju, 19. marca 2019 


