
 

 

Spoštovani, 

 

vljudno vas vabimo na dogodek 
 

 »PROGRAM SVIT REŠUJE ŽIVLJENJA«,  
 

ki bo v četrtek, 10. 10. 2019, ob 17. uri v Centru Ig,  

Banija 4, Ig. 

 
Državni Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen 
preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki in 
deluje na nacionalni ravni od leta 2009 v okviru Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje.  
Vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let in sicer vsaki 2 leti. 
Program Svit na leto reši najmanj 200 prebivalcev Slovenije, pri mnogih pa lahko 
odkritje polipov prihrani trpljenje zahrbtne bolezni.  

Na dogodku bomo spregovorili o preprečevanju raka debelega črevesa in danke, 
o Programu Svit, o odzivnosti, o osebnih izkušnjah, predstavili novo 
ambasadorko Programa Svit in vse skupaj popestrili z bogatim kulturnim 
dogajanjem. Na koncu pa vas čaka še nagradni kviz. 

Od 13. ure dalje bo na voljo tudi ogled napihljivega modela debelega črevesa. 

 

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo. 

 

Pripravila: 

Taja Kontler, dipl. m. s, l.r. 

 

        

         Nives Letnar Žbogar, dr.med., 

      spec. higiene in javnega zdravja 

  Predstojnica OE Ljubljana, l.r. 
 



PROGRAM SREČANJA 

17:00 – 17:15 

Uvodne besede in pozdrav 

Taja Kontler, dipl. m. s. (NIJZ OE LJ) 

Predstavnik občine Ig 

17:15 – 17:20 
Plesna točka: Koroški plesi – Dober večer ljubo dakle 

Folklorna skupina Groblje 

17:20 – 17:45 
Preprečevanje raka in programi Svit, Dora in Zora 

Tjaša Jerman, dr.med. in Taja Kontler, dipl.m.s. (NIJZ OE LJ) 

17:45 – 17:50 
Plesna točka: Gorenjski plesi – Ovbe, ovbe gvavca moja 

Folklorna skupina Groblje 

17:50 – 18:10 

Program Svit v ambulanti družinske medicine 

Marija Štefančič Gašperšič, dr. med. spec. (Zdravstvena postaja 
Ig) 

Osebna izkušnja s Programom Svit 

Anton Žagar 

18:10 – 18:15 Inštrumentalna točka učencev Osnovne šole Ig (5.d)  

18:15 – 19:00 

Skrb za lastno zdravje in delavnice Svetovanja za zdravje 

Praktična izvedba delavnice Tehnike sproščanja 

Tea Kosmač, dipl.m.s., mag. org. in menedžmenta soc. dej. (vodja 
Zdravstveno-vzgojnega centra v ZD Vič - Rudnik) 

19:00 – 19:05 
Osebna izkušnja s Programom Svit 

Franci Strle, ambasador Programa Svit 

19:05 – 19:10 
Recitacije avtorskih pesmi in prispevkov o zdravju 

Osnovna šola Ig (5.d) 

19:10 – 19:25 

Podpis listine za novo ambasadorko Programa Svit 

Osebna izkušnja s Programom Svit 

Aleksandra Popović, nova ambasadorka Programa Svit 

Taja Kontler, dipl.m.s. (NIJZ OE LJ) 

19:25 – 19:30 Pevska točka učencev Osnovne šole Ig (5.d) 

19:30 – 19:40 Nagradni kviz o Programu Svit 

 




