


 Kaj je Program Svit? 

Državni program presejanja in zgodnjega 

odkrivanja predrakavih sprememb in 

raka na debelem črevesu in danki 



Zakaj govoriti o raku debelega črevesa 

na izobraževanju za strokovne delavce 

vrtcev? 

• skrb za lastno zdravje 

• preventiva se začne v otroštvu 

• podpora programu Svit (neposredno, 

posredno preko otrok) 

 



O raku debelega črevesa in 

danke 
Za rakom na debelem črevesu in danki v 

Sloveniji vsako leto zboli okoli 1400 ljudi. 

 

Ta rak je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi 

raka v Sloveniji. Predvsem zato, ker je 

bolezen največkrat odkrita prepozno (samo 

13% RDČD odkritega v zgodnji fazi). 
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DEBELO ČREVO 



Tveganje za nastanek raka na debelem 

črevesu in danki povečujejo predvsem: 

• nezdrava, neuravnotežena prehrana s 

premalo sadja in zelenjave in preveč 

rdečega mesa,  

• premalo gibanja,  

• kajenje  

• prekomerno uživanje alkohola 

• dedna nagnjenost (bližnji sorodniki so 

zboleli za tem rakom) 



Preventiva 

• izogibanje dejavnikom tveganja = zdrav 

življenjski slog 

• skrb za redno odvajanje blata 

• ne zadržujmo velike potrebe 

• sodelovanje v presejalnih programih 



Po 50. letu se nevarnost, da 

zbolimo, znatno poveča.  

Vendar pa lahko zbolijo za tem 

rakom tudi mlajši! 



Kri v blatu je znak, na katerega 

je treba biti zelo pozoren! 

Opazna kri v blatu je razlog za 

obisk pri zdravniku! Lahko, da gre 

za nenevarne hemoroide (zlato 

žilo), vendar pa je nujno treba 

ugotoviti vzrok krvavitve! 

 



Marsikdo odlaša z obiskom pri zdravniku tudi 

zaradi sramu. Zato:  

• pogovor o zadnjici, 

kakcu, plinih, 

stranišču naj ne bo 

tabu tema – tudi v 

vrtcu 



Opis programa Svit 
  



Komu je Program Svit 

namenjen? 

Vsem prebivalcem (moškim in ženskam) 

med 50. in 69. letom 



Osnova programa Svit 

• test na prikrito krvavitev v blatu 

 

• če je test pozitiven       kolonoskopija 

 

• če je negativen, ponovno vabilo čez dve 

leti 

 

 

 

 

 

 



Zakaj test na prikrito krvavitev v 

blatu? 

•   



VELIKA VEČINA RAKAVIH TVORB NA DEBELEM ČREVESU 

IN DANKI SE RAZVIJE IZ POLIPOV 

RAZVOJ BOLEZNI V TELESU POTEKA VEČ 

LET – TEŽAVA PA JE V TEM, DA POGOSTO 

VES TA ČAS NI NOBENIH JASNIH ZNAKOV, DA 

SE DOGAJA NEKAJ NEVARNEGA! 

odgovor 





V Program Svit so po pošti povabljeni moški 

in ženske od 50. do 69. leta starosti 

V priloženi kuverti vam bomo poslali izjavo o 

sodelovanju v programu, ki jo podpisano  po 

pošti vrnete v Center Svit 

Udeleženci programa bodo na dom dobili 

testni komplet za odvzem dveh vzorčkov blata 

V Centru Svit bodo opravili laboratorijsko 

analizo vzorcev – test na prikrito krvavitev v 

blatu 
Potek programa Svit 



VABILO V PROGRAM SVIT dobijo 

povabljeni v program po pošti.  

NIKAR NE ZAVRZITE VABILA – LAHKO 

VAM REŠI ŽIVLJENJE! 





Ah...tole je preveč zapleteno. 

Vzorčki blata – FUJ! 

Sicer pa ... Raje ne vem, kaj se 
dogaja z mano. Bo, kar bo... 

Kar potuhnil se bom! 

SODELOVANJE V PROGRAMU 

SVIT VAM LAHKO REŠI 

ŽIVLJENJE! 

NE RAVNAJTE 

NESPAMETNO! 



VESTE KAJ – ZA SVOJE 
ZDRAVJE SE PA ŽE SPLAČA 
POTRUDITI IN TUDI MALO 

POTRPETI! 



ODVZEM VZORCEV BLATA 





Plastično vrečko z obema vzorcema 

blata in vpisanimi podatki vložite v 

priloženo oblazinjeno kuverto, jo 

zalepite in čim prej oddajte NA POŠTO, 

ne v poštni nabiralnik! 



ČE BO TEST NA 

PRIKRITO KRVAVITEV 

NEGATIVEN 

V Program Svit bomo 

osebo ponovno 

povabili čez dve leti 

ČE BO TEST NA 

PRIKRITO KRVAVITEV 

POZITIVEN 

POTREBNA BO 

DODATNA PREISKAVA 

- KOLONOSKOPIJA 



Kolonoskopija 





Odstranjeno 

tveganje za razvoj 

raka! 

V Program Svit bo 

oseba ponovno 

povabljena čez 5 let. 

Normalna sluznica debelega črevesa kolonoskop 

Zdrava sluznica debelega črevesa 



Izkušnje programa Svit   

(v letu 2009) 

 

• pozitivni izvidi na krvavitev 6% 

 

 



Najdbe pri kolonoskopiji 

 

• brez sprememb, sumljivih za raka 45% 

• začetni adenom 15% 

• napredovali adenom 33% 

• rak 7% 



Cilji programa Svit:  
 

  300 obolelih za rakom na debelem 
črevesu in danki na leto manj, 

 

  200 smrti zaradi raka na debelem 
črevesu in danki na leto manj. 

 

Če ukrepate pravočasno,  

si lahko rešite življenje! 



KLICNI CENTER SVIT: 01/620-45-21 

 

e-naslov: info@program-svit.si 

 

SPLETNE STRANI: www.program-svit.si 
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Otroci in model debelega črevesa 

http://www.program-svit.si/wp-content/uploads/2008/10/f3o-29.jpg


O, kako zanimivo …. 



Kaj vse se skriva v notranjosti telesa? 

http://www.program-svit.si/wp-content/uploads/2008/10/f3o-31.jpg


Film za spodbudo 

• http://www.program-svit.si/?page_id=7 
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