PROGRAMSKI SVET
Programa za zgodnje odkrivanje
raka debelega črevesa in danke

Z A P I S N I K
1/2008 seja Programskega sveta Programa Svit je potekala v sredo, 16. aprila 2008 ob 17.30 do
21.00 ure v prostorih Programa Svit, Tehnološki park 24, Ljubljana, 4. nadstropje.
PRISOTNI ČLANI PS:
•
•
•
•
•
•
•
•

asist.mag. Davorina Petek dr. med.,
Blanka Mikl Mežnar, dr. med.,
doc. dr. Matej Bračko, dr. med.,
dr. Snježana Frkovič Grazio, dr. med.,
prof.dr. Bojan Tepeš, dr. med.,
dr. Milan Stefanovič, dr. med.,
Jožica Maučec Zakotnik, dr. med.
prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.,

OSTALI PRISOTNI:
• mag. Bojanka Štern, dr. med.
• Dominika Novak Mlakar, dr. med.,
• Iva Živanovič, sekretarka Programa Svit.
OPRAVIČENO ODSOTNI:
•
•
•
•
•
•
•

prof.dr. Stane Repše, dr. med.,
doc. dr. Franc Jelenc, dr. med.,
dr. Janja Ocvirk, dr. med.,
dr. Vaneja Velenik, dr. med.
dr. Maja Primic Žakelj, dr. med.,
prof. dr. Saša Markovič Predan, dr. med.,
asist. dr. Mateja Bulc,dr. med.,

Sejo Programskega sveta Programa Svit je vodila Jožica Maučec Zakotnik, dr. med., vodja Programskega
sveta, direktorica CINDI Slovenija po naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Pozdrav
2. Potrditev poslovnika Programskega sveta Programa Svit
3. Prikaz izvedenih aktivnosti
4. Potrditev akreditacijskih kriterijev in standardov kakovosti programa Svit
5. Razno
Pred sejo so bila članom PS posredovana gradiva za posamezne točke dnevnega reda.
Ad 1 – Pozdrav
Predsednica Programskega sveta je pozdravila navzoče in jih seznanila s predlogom dnevnega reda. Pripomb
na predlagani dnevni red ni bilo.
Sprejet je bil SKLEP:
Potrdi se predlagani dnevni red 1/2008 seje Programskega sveta Programa Svit.
Ad 2 – Potrditev poslovnika Programskega sveta Programa Svit
V zvezi s predlogom Poslovnika Programskega sveta Programa Svit je članica sveta Blanka Mikl Mežnar, dr.
med., z Ministrstva za zdravje, izpostavila vprašanje izpolnjevanja formalno pravnih pogojev Programskega
sveta za akreditacijo centrov za izvajanje presejalnih kolonoskopij in patohistologij. V razpravi je bilo
poudarjeno, da je Programski svet, na osnovi sklepa o imenovanju, najvišji strokovni organ, ki določa
standarde kakovosti in sprejema merila ter pogoje za vstop v sistem izvajanja presejalnih kolonoskopij in
patohistologij za Program Svit. Merila oziroma vstopni kriteriji naj bi bili sestavni del pogodbe zdravstvene
zavarovalnice z izvajalci kolonoskopij in patohistologij, kar bi programskemu svetu omogočalo izvajanje
nadzora in sprejemanje sankcij, vendar šele po obdobju enega leta, ko bo mogoče določiti tudi vrednosti za
ocenjevanje.
Blanka Mikl Mežnar je tudi predlagala, da se v točki 2. Pravilnika Programskega sveta Programa Svit
pooblastila in naloge prepišejo iz III. točke Sklepa MZ št. 0220-34/2007-6 z dne 15.10.2007. Nekateri člani
programskega sveta, med njimi Bojan Tepeš, in vodja programskega sveta Jožica Maučec Zakotnik, so
izrazili skrb, da so pooblastila programskega sveta v imenovanem sklepu zapisana preozko glede na naloge
programskega sveta iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni.
Sprejet je bil SKLEP:
Potrdi se poslovnik Programskega sveta Programa Svit z ustreznimi korekcijami. Namesto izraza
»akreditacijski standardi« se uporabi izraz »standardi kakovosti pogojev za vstop v Program Svit«. ZZZS se
predlaga, da se vstopna merila za izvajalce in standarde kakovosti za izvajanje presejalnih kolonoskopskih in
presejalnih patohistoloških preiskav, ki jih je sprejel Programski svet Programa Svit, ustrezno vključijo v
področni dogovor oziroma pogodbo z izvajalci teh storitev (Priloga 1).
Prisotni se strinjajo, da v skladu z mnenjem predstavnice Ministrstva za zdravje sprejmejo predlagane
spremembe 2. točke Poslovnika tako, da se v drugi točki Poslovnika navedejo naloge programskega sveta,
kot so zapisane v III.tč Sklepa MZ št. 0220-34/2007-6 z dne 15.10.2007 (Priloga1). V primeru, da bi

omenjena formulacija ovirala delo programskega sveta v izpolnjevanju nalog, določenih s Pravilnikom, bo
programski svet Ministrstvu za zdravje predlagal potrebne spremembe Sklepa.
Ad 3 – Prikaz izvedenih aktivnosti
Predsednica PSPS Jožica Maučec Zakotnik je predstavila doslej izvedene aktivnosti in pripravljene materiale
za vzpostavitev delovanja državnega progama presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in
raka na debelem črevesu in danki.
Sprejet je bil SKLEP:
Programski svet je seznanjen z natančnim potekom Programa Svit, predstavljenim v obliki procesnega
diagrama in opisa poteka, upravljanja in izvajanja Programa Svit. Programski svet ocenjuje, da je načrt
poteka programa strokovno ustrezen in nanj nima pripomb (Prilogi 2 in 3).
Ad 4 – Potrditev standardov kakovosti pogojev za vstop v Program Svit in standardov kakovosti
izvajanja zdravstvenih storitev v Programu Svit
Programski svet je obravnaval predloge standardov kakovosti Programa Svit: Standarde kakovosti za
presejalni kolonoskopski center in Standarde kakovosti za presejalno histopatološko ustanovo ter standarde
kakovosti za izvajanje presejalnih kolonoskopskih in presejalnih histopatoloških pregledov.
V razpravi so bile predlagane in usklajene spremembe oziroma popravki standardov za presejalni
kolonoskopski center. V naslovu se formulacija »akreditacijski standardi za presejalno kolonoskopsko
ustanovo« zamenja s formulacijo »standardi kakovosti pogojev za delo presejalne kolonoskopske ustanove«.
V celoti se črtajo prva, četrta in šesta alineja 14. točke. V peti alineji 14. točke se črta »pod 2,5 cm« in doda
tekst »izjeme se dokumentirajo«. Sedma alineja 14. točke se črta in nadomesti s formulacijo »preparat za
histopatološko preiskavo pripravljen po histopatološkem protokolu Programa Svit«.
V 18. točki se v celoti črtatajo prva, druga in peta alineja. Člani PSPS so se strinjali, da je cilj pri izvajanju
kolonoskopij sledenje kakovosti, ki ga je potrebno zagotoviti prek informacijskega sistema Programa Svit.
Pri obravnavi standardov kakovosti za presejalno histopatološko ustanovo se naslovu formulacija
»akreditacijski standardi za presejalno histopatološko ustanovo« zamenja s formulacijo »standardi kakovosti
pogojev za delo presejalne histopatološke ustanove«. V prvi točki se doda »na terciarni ravni«; črta se 8.
točka: »Presejalni histopatolog deluje v delu konzilijev pri multidisciplinarni obravnavi primerov raka
debelega črevesa in danke.«; doda se nova 12. točka »Presejalni histopatolog v Programu Svit letno opravi
vsaj 300 presejalnih histopatoloških pregledov; v 16. točki se črta formulacija »invazivni karcinom«; ustrezno
z navedenimi spremembami se popravi zaporedno številčenje standardov kakovosti.
Sprejet je bil SKLEP:
Potrdijo se Standardi kakovosti za presejalni kolonoskopski center in Standardi kakovosti za presejalno
histopatološko ustanovo ter standardi kakovosti za izvajanje presejalnih kolonoskopskih in presejalnih
histopatoloških pregledov s predlaganimi spremembami (Prilogi 4 in 5). Nosilca Programa Svit se pooblasti,
da od potencialnih izvajalcev pridobi formalne izjave o izpolnjevanju standardov kakovosti pogojev za delo
presejalnih kolonoskopskih in presejalnih histopatoloških pregledov.

Ad 5 – Razno
V razpravi je bil potrjen predlog, da se za potrebe Programa Svit sproži postopek za interventni uvoz
sredstva za čiščenje črevesa pred kolonoskopijo, Moviprepa.
V razpravi je bil podan predlog, da se pripravi posebna predstavitev Programa Svit za družinske zdravnike.
Sprejet je bil SKLEP:
Nosilec Programa Svit bo za potrebe Programa Svit sprožil postopke za interventni vnos Moviprepa.
Predstavnica družinske medicine v Programskem svetu, Davorina Petek, bo uskladila način in datum
predstavitve Programa Svit stroki družinske medicine.
1/2008 seja Programskega sveta Programa Svit se je zaključila ob 21. uri.
Priloga 1: Poslovnik Programa Svit
Priloga 2: Procesni diagram Programa Svit
Priloga 3: Potek, upravljanje in izvajanje Programa Svit
Priloga 4:Standardi kakovosti za presejalni kolonoskopski center
Priloga 5: Standardi kakovosti za presejalno histopatološko ustanovo
Priloga 6: Korespondenčna potrditev sklepov prve seje programskega sveta

Zapisala:
Iva Živanovič,
Sekretarka Programa Svit

Jožica Maučec Zakotnik, dr. med.
Predsednica Programskega sveta
Programa Svit

