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ZAKONSKE PODLAGE
1. 9. poglavje Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni
ravni (Ur. l. RS, št. 19/98 in nasl.), ki je bil sprejet na podlagi Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92 in nasl.). Preventivni zdravstveni
pregled za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke se opravi pri moških in
ženskah v starosti od 50 do 69 let vsaki dve leti.
2. 23. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (po
spremembah in dopolnitvah zakona, ki so bile objavljene v Ur. l. RS, št. 76/2008 z dne
25.7.2008) izvajalci programov preventivnih in sistematičnih pregledov in storitev zgodnjega
odkrivanja dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih bolezni, vključno s presejalnimi testi,
lahko osebne podatke o zavarovancih, ki so vključeni v te programe, pridobijo od Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije ali iz Centralnega registra prebivalstva.
3. Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu s 25. členom Zakona o varstvu osebnih
podatkov. Zagotavljanje ukrepov in postopkov za dosledno zavarovanje osebnih podatkov.
4. Spremembe in dopolnitve letnega programa statističnih raziskovanj za 2013 (UL RS,
št. 57/2013)
Letni program statističnih raziskovanj za 2014 (UL RS, št. 97/2013)

Spremenljivke presejalnega programa Svit
1. Spremenljivke vabljenja ciljne populcije, ki se skozi čas
spreminja
2. Spremenljivke za spremljanje procesa
3. Spremenljivke za spremljanje izida

Kazalniki presejalnega programa Svit
1. Strukturni, logistično – organizacijski kazalniki
2. Kazalniki klinično – diagnostičnega procesa
3. Zgodnji kazalniki vpliva
4. Kazalniki kakovosti kolonoskopistov

STRUKTURNI, LOGISTIČNO – ORGANIZACIJSKI KAZALNIKI

1. Pokritost populacije z vabili
2. Odzivnost na poslana vabila
3. Delež oseb z nevrnjenimi testerji
4. Čas med prejemom vzorca blata in izdajo izvida
5. Delež oseb, napotenih na kolonoskopijo
6. Čas med napotitivijo na kolonoskopijo in izvedbo
preiskave
7. Delež oseb, pri katerih se po napotitvi izvede
kolonoskopija
8. Čas med sprejemom tkivnih vzorcev v laboratorij in
histološkim izvidom
9. Pretečeni čas med histološko diagnozo raka in začetkom
definitivnega zdravljenja

KAZALNIKI KLINIČNO – DIAGNOSTIČNEGA PROCESA
10. Delež oseb z neustrezno opravljenim testom
11. Delež oseb, pozitivnih na prikrito krvavitev v blatu
12. Delež oseb, pri katerih se izvede kolonoskopija po
pozitivnem testu
13. Delež totalnih kolonoskopij
14. Delež najdb z displazijo visoke stopnje
15. Delež oseb z rakom, pri katerih kirurgija ni potrebna
16. Delež oseb z adenomom, napotenih na kirurgijo
17. Delež oseb z opravljenim kirurškim posegom
18. Pozitivna napovedna vrednost kolonoskopije za odkrite
najdbe/adenome/napredovale adenome/rake
19. Delež zapletov po kolonoskopiji
20. 30-dnevna smrtnost

ZGODNJI KAZALNIKI VPLIVA

21. Delež presejanih oseb
22. Delež oseb z odkritimi
najdbami/adenomom/napredovalim adenomom/rakom
23. Stadij rakov, odkritih s presejanjem

24. Intervalni raki

KAZALNIKI KAKOVOSTI KOLONOSKOPISTOV
25. Delež kolonoskopistov z minimalnim št. izvedenih
kolonoskopij na leto
26. Ustreznost preglednosti po črevesni pripravi
27. Čas pregledovanja med umikanjem kolonoskopa
28. Stopnja ugotovitve adenomov
29. Razmerje v deležu odkritih adenomov med levo in
desno polovico debelega črevesa
30. Povprečno število adenomov na prvo kolonoskopijo
(MAP) in povprečno število adenomov na prvo
pozitivno kolonoskopijo z adenomom (MAP+)
31. Napotitev na polipektomijo v isti ali drugi center
(ponovitev kolonoskopije zaradi programske
polipektomije)
32. Ustreznost dokumentiranja opravljenih kolonoskopij

Primer KAZALNIKA
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Centralna enota Svit:
• poštni terminal
• klicni center
• laboratorij

Pooblaščeni kolonoskopski,
histopatološki centri

INFORMACIJSKI SISTEM ZASNOVAN ZA
PODPORO PROGRAMU SVIT
• Spletne aplikacije (enostavna uporaba, dostopnost, deluje
na Microsoft in Linux sistemih, ↓ možnost napak pri
vnosih, uporaba črtnih kod za pohitritev dela z masovnimi
količinami udeležencev)
• Revizijske sledi in dokumentni sistem
• Podpora masovnemu tiskanju in sledljivost izpisov
• Informacijski sistem je last naročnika, najprej ZD LJ, nato
IVZ in danes NIJZ, tako programska kot izvršna koda 
omogočen razvoj in prilagoditev glede na potrebe in
spremembe potreb po delovanju

INFORMACIJSKI SISTEM SVIT
1. Obvestilni modul z laboratorijskim podsklopom:
• vsebuje osebne podatke ciljne/vabljene populacije,
časovno dinamiko po algoritmu
• potek udeležbe v programu do napotitve na kolonoskopijo
• podatki o izvedbi opravljenega presejalnega testa na
prikrito krvavitev v blatu so dostopni samo laboratorijskim
delavcem
2. Kolonoskopsko – histopatološki modul:
• vsebuje podatke o opravljenih kolonoskopijah, podrobne
podatke o izvedeni preiskavi, o izidih, načrtu spremljanja in
o izvajalcu storitve, slikovno gradivo
• podatke o histopatoloških ugotovitvah za osebe z
opravljeno kolonoskopijo v Programu Svit
• konzilij Programa Svit

INFORMACIJSKI SISTEM SVIT
1. Obvestilni modul z laboratorijskim podsklopom:
• Število spremenljivk, ki jih informacijski sistem beleži: 398
• Število uporabnikov: 39
2. Kolonoskopsko – histopatološki modul:
• Število spremenljivk, ki jih informacijski sistem beleži: 559,
revizijski sistem in sistemske datoteke pa še posebej svoje
spremenljivke (dostopi, spremembe)
• Število uporabnikov: 219
• Število slik o posegih – zajem iz kolonoskopskih aparatov:
89.903
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za pozornost.

