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Dnevni red:
1. Razlogi za sklic nujne seje
2. Predstavitev implementiranih rešitev za upravljanje in izvajanje Programa Svit
3. Razprava in sprejem sklepov

V uvodu Jožica Maučec Zakotnik pojasni dnevni red. Predstavi obseg dosedanjih poslanih vabil v
juniju pribl. 3000, odziv cca. 49%, prve analize kažejo pribl. 6% pozitivnih, kot je bilo pričakovano.
Program teče v treh regijah pilotno, koncem septembra pa se pilot konča in za nadaljevanje so se
pojavile določene težave z naročilom informacijsko tehnične podpore s strani ZD Ljubljana.
Najprej je bilo mišljeno, da se zaradi interesa nemotenega izvajanje Programa Svit izvede odprti
postopek s pogajanji z znanim izvajalcem, kar bi jamčilo nemoteno nadaljevanje programa. Ker je s
strani pravnikov bilo ocenjeno, da to ni pravilni postopek, je bil pripravljen odprti razpis, vendar je bil s
strani ZD Ljubljane tudi ta razpis zaustavljen. Vodja programa je bila pisno obveščena, da ima ZD Lj
druge prioritete zaradi pomanjkanja kadrovskih zmogljivosti in se do septembra s tem nimajo časa
ukvarjati.
Zato je vodja sklicala PS, da ta v skladu s svojimi kompetencami presodi, kako omogočiti nadaljevanje
Programa Svit.
Borut Štabuc pove, da je članom PS jasno, da Program potrebuje informacijsko podporo, da so se s
sistemom dobro seznanili, je informacijski sistem v redu in ga je potrebno ohraniti. Če so take težave,
je potrebno ustanoviti poseben zavod za skrininge, s tem se strinjata tudi Snežana Frković Grazio in
Bojan Tepeš, ki pa meni, da verjetno takoj to ne bo šlo. Maja Primic Žakelj vidi več ovir, ki jih postavlja
sistem, ker nas omejuje zakonodaja. Težave bodo tudi s plačevanje kolonoskopistov.
Snežana Frković Grazio: sta dva problema, ob tem, ki ga rešujemo sedaj, bodo težave tudi s
plačevanjem storitev kolonoskopije in histopatologije. Ampak prioriteta je sedaj, da je treba izpeljati
javni razpis, da se nujne storitve zagotovijo in program na obstane. Zato je treba direktorju nosilca
poslati poziv v strani PS, da se to izpelje. Če je zadeva tako problematična, je treba na državni ravni
ustanoviti neko institucijo, ki bi skrbela za te programe. Za ta korak tudi ni ovir s strani Programa Svit,
saj je bila vsa infrastruktura plačana s programskim denarjem Programa Svit.
Jožica Maučec Zakotnik predlaga, da se PS še enkrat seznani z vsemi elementi Programa Svit.
Borut Štabuc: Člani PS dobro poznajo vse, kar morajo vedeti, da lahko odločajo. V razpravi se drugi
prisotni s tem strinjajo.
Bojan Tepeš: ali ima ministrica kakšne ingerence do programa? Nosilec je na primarni ravni in
ingerence nad njim ima mesto Ljubljana. Vedno bodo problemi, če bo Svit podrejen občini LJ. Snežana
Frković Grazio: Ministrica je dala pooblastila nosilcu, naj jih vzame, če ta ne opravlja svojih nalog.

V nadaljevanju PS razpravlja tudi o drugih nerešenih vprašanjih v zvezi s Programom Svit. Borut
Štabuc: Treba bo organizirati sestanek oziroma pogajanja z ZZZS, saj za 10% hospitaliziranih bolnikov
zaradi ASA III, IV, ki bodo v rednem programu, izvajalci ne bodo dobili plačila. To pomeni izgubo
javnim zavodom, zavarovalnica mora priznati večji obseg.
Blanka Mikl Mežnar: S strani ZZZS je bilo omenjeno, da je zavarovalnica pripravljena povečati program
tistim ustanovam, ki bodo izvajale hospitalno presejalno kolonoskopijo. Potrebno je preveriti.
Borut Štabuc: Težave so s plačevanjem dela kolonoskopij. Snežana Frković Grazio: Težave so tudi za
patohistoplogijo.
Jožica Maučec Zakotnik: V veljavi je zakon o zdravniški službi, ki omogoča sklepanje podjemnih
pogodb z zaposlenimi.
Blanka Mik Mežnar: Zaprositi za pravno mnenje s strani Programa Svit, ali je sklepanje podjemnih
pogodb s svojimi zaposlenimi možno.
Borut Štabuc: Predlagam, da sprejmemo določene sklepe, ki so potrebni v tej situaciji za nadaljevanje
Programa Svit.
Programski svet nato skupaj oblikuje sklepe. Jožica Maučec Zakotnik ugotavlja sklepčnost in daje na
glasovanje sklepe. Prisotnih je 9 članov. Ostalim članom PS se pošljejo sklepi korespondenčno. Sklepi
so v skladu s poslovnikom veljavni, ko jih potrdi 10 članov PS.

1. Sklep

Programski svet se je podrobno seznanil z implementiranimi rešitvami izvajanja Programa Svit in
ugotavlja, da so bili doseženi vsi cilji pripravljalne faze Programa Svit v skladu s strokovnimi
pričakovanji. S strani nosilca so bile optimalno izvedene vse strokovne naloge in program uspešno
poteka v treh pilotnih regijah. Programski svet s tem izraža zaupnico vodji Programa Svit.
Glasovanje: sklep potrdi vseh 9 članov.

2. Sklep

Programski svet kot vrhovno strokovno, posvetovalno, usklajevalno in odločitveno telo državnega
programa presejanja za raka debelega črevesa in danke v skladu s svojimi pristojnostmi v Programu
Svit sprejema strokovno stališče, da so za strokovno pravilno, varno in kakovostno izvajanje Programa
Svit permanentna tehnično-logistična podpora izvajanju, sistemsko vzdrževanje ter nadgradnje zaradi
razvojnih potreb programa, nujno potrebne.

Programski svet se je podrobno seznanil s pričakovanimi zastoji poteka Programa Svit zaradi ne
izvedbe javnega naročila s strani odgovornih v ZD Ljubljana za tehnično-logistično podporo izvajanju,
sistemsko vzdrževanje ter nadgradnje zaradi razvojnih potreb Programa Svit v skladu s procesno
shemo Programa Svit, sprejeto na 1. seji Programskega sveta.
Programski svet zato direktorja Zvonka Rauberja, dr. med., spec., oz. vodstvo ZD Ljubljana poziva, da
prioritetno izvede vse potrebne zakonite postopke za pridobitev kompetentnega izvajalca teh del in
pri tem upošteva javno zdravstveni interes ciljne populacije, to je nemoteno izvajanje državnega
programa zgodnjega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in
danke brez prekinitev.

Glasovanje: sklep potrdi vseh 9 članov.

3. Sklep

Programski svet se je podrobno seznanil z ovirami v Programu Svit, ki so posledica institucionalne
umeščenosti Programa Svit na primarno raven zdravstvene dejavnosti in pomanjkanja izvršilnih
pristojnosti vodje programa.
Programski svet ministrici za zdravje Republike Slovenije predlaga takojšnji začetek postopka in
čimprejšnjo ustanovitev samostojnega javnega zdravstvenega zavoda na državni ravni, ki bo v celoti
zmožen in odgovoren za nemoteno izvajanje Programa Svit.

Glasovanje: sklep potrdi vseh 9 članov.

4. Sklep

Programski svet pooblašča vodjo Programa Svit, da s sprejetimi sklepi današnje seje seznani ministrico
za zdravje Republike Slovenije, predsednico Zdravstvenega sveta Ministrstva za zdravje, Direktorja
zdravstvenega doma Ljubljana in generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Glasovanje: sklep potrdi vseh 9 članov.

