


Za rakom na debelem črevesu in danki v

Sloveniji vsako leto zboli okoli 1300 ljudi.

Ta rak je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi

raka v Sloveniji.

Predvsem zato, ker je bolezen največkrat

odkrita prepozno.



V Sloveniji smo za zgodnje odkrivanje
predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesu in danki zasnovali Program Svit, ki je
namenjen ženskam in moškim, starim med 50
in 69 let. Cilja programa sta:

 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!
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DEBELO ČREVO



VELIKA VEČINA RAKAVIH TVORB NA DEBELEM ČREVESU 

IN DANKI SE RAZVIJE IZ POLIPOV
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NE BOJTE SE SVETA TAM 

ZNOTRAJ!



V Program Svit bodo po pošti povabljeni 

moški in ženske od 50. do 69. leta starosti

V priloženi kuverti vam bodo 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



Petkrat do šestkrat se s testno palčko na različnih delih dotaknite površine blata 

(popikajte blato do globine največ 1 centimeter). Nato s konico palčke večkrat 

rahlo potegnite v dveh smereh po površini blata. Blato se bo ujelo v drobne

bodice na konici palčke. Ne odvzemite preveč blata, ker bo sicer vzorec 

neuporaben za analizo.

ODVZEM VZORCEV BLATA



Palčko vtaknite v odprtino tulca in jo potisnite do konca ter oba dela stisnite, da 

zaslišite “klik”. 

Vzorček je tako dobro zaprt. Ne poskušajte več odpirati! 

Prvi vzorec shranite na hladnem, dokler pri naslednjem odvajanju (ne isti dan!) ne 

odvzamete še drugega vzorca.



Oba vzorca blata vložite v plastično 

vrečko, v kateri ste dobili testna kompleta. 

Ne pozabite na nalepko vpisati svojega 

imena in datumov odvzema vzorcev 

blata!

Plastično vrečko z obema vzorcema 

blata in vpisanimi podatki vložite v 

priloženo oblazinjeno kuverto, jo 

zalepite in čim prej oddajte v poštni 

nabiralnik!



ČE BO TEST NA 

PRIKRITO KRVAVITEV 

NEGATIVEN

V Program Svit vas 

bomo ponovno 

povabili čez dve leti

ČE BO TEST NA 

PRIKRITO KRVAVITEV 

POZITIVEN

POTREBNA BO 

DODATNA PREISKAVA 

- KOLONOSKOPIJA



Obiskali boste svojega izbranega 

osebnega zdravnika, ki vam bo svetoval, 

kako se pripravite na kolonoskopijo, 

podpisal vašo napotnico za pregled in 

vam pojasnil, kar vas bo zanimalo.

Poklicali boste v Klicni center Svit, kjer 

vam bodo uredili preiskavo v enem od 

pooblaščenih kolonoskopskih centrov.

Pred preiskavo boste s pomočjo 

posebnega sredstva očistili svoje črevo. 

Res dobro očiščeno črevo je za uspešnost 

preiskave ključnega pomena!



Kolonoskopija je preiskava, pri kateri si zdravnik specialist gastroenterolog s 

pomočjo optičnega instrumenta lahko podrobno ogleda notranjost debelega 

črevesa. S to preiskavo lahko natančno ugotovi, kaj se v črevesu dogaja.





Odstranjeno 

tveganje za razvoj 

raka!

V Program Svit boste 

ponovno povabljeni 

čez 5 let.

Normalna sluznica debelega črevesakolonoskop

Zdrava sluznica debelega črevesa



V primeru, da bo zdravnik specialist pri kolonoskopiji odkril raka ali kako 

drugo resno bolezen, bo izpeljal dodatne  diagnostične postopke in vas 

napotil na zdravljenje, ki bo omogočilo kar najboljši izid. Če raka odkrijemo 

dovolj zgodaj, je možnost za uspešno ozdravitev velika!


