PROGRAMSKI SVET
Programa za zgodnje odkrivanje
raka debelega črevesa in danke

Z A P I S N I K
2. seje Programskega sveta Programa Svit, ki je potekala v četrtek, 19. februarja 2009 ob 17.30 do 20.30 ure v
prostorih Programa Svit, Tehnološki park 24, Ljubljana, 4. nadstropje.

PRISOTNI ČLANI PS:
•
•
•
•
•

dr. Snježana Frković Grazio, dr. med.,
prof.dr. Bojan Tepeš, dr. med.,
dr. Milan Stefanovič, dr. med.,
Blanka Mikl Mežnar, dr. med.,
Jožica Maučec Zakotnik, dr. med.

OSTALI PRISOTNI:
•
•
•
•
•
•

Robert Resnik – Roer Informatika (pri 2. točki dnevnega reda),
Dominika Novak Mlakar, dr. med, spec.,
Peter Koren, dipl. zn.,
Jasna Tancig Ogrinc,
Marjeta Keršič-Svetel,
Simona Kapus

OPRAVIČENO ODSOTNI:
•
•
•
•
•
•
•

doc. dr. Franc Jelenc, dr. med.,
prof. dr. Stane Repše, dr. med.,
izr. prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.,
dr. Janja Ocvirk, dr. med.,
dr. Vaneja Velenik, dr. med.,
prof. dr. Saša Markovič Predan, dr. med.,
doc. dr. Matej Bračko, 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. Seznanitev PS z odgovori direktorja ZDL Zvonka Rauberja, ki je bil povabljen na 2. sejo PS
2. Dogovor PS in članov, ki sodelujejo pri razvoju informacijskega sistema, s podjetjem Roer glede nadaljnje
priprave informacijskih modulov za koloskopijo, patohistologijo in konziliarno obravnavo in določitev
časovnice
3. Dogovor o začetku vabljenja populacije v program Svit na državni ravni
4. Potrditev zapisnika in sklepov 1. seje PS
5. Seznanitev PS z razlogi za vključitev zavodov za zdravstveno varstvo in zdravstveno vzgojnih centrov v
komuniciranje s ciljno populacijo javnostjo Programa Svit in podporo pri implementaciji programa, s cilji ter
načrtom implementacije
6. Obravnava poročila Programa Svit za Ministrstvo za zdravje
7. Razno
Predsednica Programskega sveta je pozdravila navzoče in jih seznanila s predlogom dnevnega reda. Pripomb na
predlagani dnevni red ni bilo.
Ad 1 – Seznanitev PS z odgovori direktorja Zdravstvenega doma Ljubljana Zvonka Rauberja, ki je bil
povabljen na 2. sejo PS
Vsi udeleženci PS so prejeli kopijo korespondence (e-pošta) z direktorjem Zdravstvenega doma Ljubljana (ZD
Ljubljana) gospodom Rauberjem, ki je bil povabljen na sejo, a se je ni udeležil. Menil je, da njegova prisotnost na seji
PS Programa Svit ni potrebna in poudaril, da se v delo projektnega dela in planiranja aktivnosti programa ne
namerava spuščati.
Ad 2 – Dogovor članov PS, ki sodelujejo pri razvoju informacijskega sistema, s podjetjem Roer glede
nadaljnje priprave informacijskih modulov za koloskopijo, patohistologijo in konziliarno obravnavo in
določitev terminov za izvedbo nalog
G. Resnik (podjetje Roer Informatika) je prisotnim razložil, da bo informacijski sistem Programa Svit zastavljen
povsem na novo, saj bi po njegovih ocenah in izkušnjah nadgradnja obstoječega sistema zaradi prevelike
razdrobljenosti posameznih modulov pomenila preveliko porabo časa. Poudaril je, da bo novi program povsem
transparenten in da bodo posamezni segmenti sistema med sabo veliko bolj povezani kot prej (npr. kolonoskopisti –
patohistologi). Ker je pogodba med ZD Ljubljana in podjetjem Roer Informatika sklenjena le za pol leta, so prisotni
člani PS izrazili zaskrbljenost nad vzdrževanjem novega informacijskega sistema. G. Resnik je zagotovil, da bo
sistem možno vzdrževati in nadgrajevati brez težav. Kot je bilo dogovorjeno, bo podjetje Roer Informatika modul
kolonoskopije izdelalo do 9.4.2009. G. Resnik je predložil tudi časovni načrt izdelave modula patohistologije. Po tem
načrtu naj bi bil celoten informacijski sistem Programa Svit vzpostavljen do 24.4.2009. Informacijski sistem Programa
Svit mora upoštevati strokovna stališča kolonoskopistov in patohistologov, zato naj se čim prej skliče sestanek (s
patohistologi v 14. tednu, 30.3. – 3.4.2009, in z gastroenterologi v 15. tednu, 6.4.-10.4.2009).

Ad 3 – Dogovor o začetku vabljenja populacije v program Svit na državni ravni
Člani programskega sveta so bili mnenja, da programa ni varno začeti izvajati, dokler informacijski sistem ni izdelan v
celoti in dokler ni preizkušen s podatki iz pilotnega dela. Takoj, ko bodo moduli informacijskega sistema potrjeni in
sprejeti, se bo dogovorilo tudi o terminskem planu vabljenja v Program Svit na državni ravni. Center Svit bo moral
začeti z vabljenjem in šele s tem bo lahko preizkusil ustreznost informacijskega modula vabljenja in analize testerjev.
Podan je bil predlog, da se v prvi fazi v začetku aprila v program povabi manjše število ljudi, nato pa program lahko
prične teči v polnem obsegu v začetku maja.
Ad 4 – Potrditev zapisnika in sklepov 5. seje PS
Prisotni člani PS so potrdili predloge sklepov 1. seje (12.2.2009).
Ostalim članom PS se predloge sklepov 1. seje pošlje v korespondenčno glasovanje.
Ad 5 – Seznanitev PS z razlogi za vključitev zavodov za zdravstveno varstvo in zdravstveno vzgojnih
centrov v komuniciranje s ciljno populacijo javnostjo Programa Svit in podporo pri implementaciji
programa, s cilji ter načrtom implementacije
Marjeta Keršič Svetel je predstavila kompleksnost strategije komuniciranja z javnostmi v kateri imajo poleg javnih
občil veliko vlogo tudi nevladne organizacije in strokovne organizacije kot so območni zavodi za zdravstveno varstvo
(ZZV) in zdravstveno vzgojni centri (ZVC) v zdravstvenih domovih. Na podlagi izkušenj sorodnih presejalnih
programov v tujini se jasno kaže, da je pri spodbujanju ciljne populacije k udeležbi in odstranjevanju raznoterih ovir,
ki jih ljudje zaznavajo pri sodelovanju v programu, nepogrešljivo izvajati stalne, strateško načrtovane dejavnosti
mrežnega socialnega marketinga. Oglaševalske kampanje v medijih za povečanje odzivnosti povabljenih v program
nikakor ne zadoščajo. Glede na uspešno delo ZVC po Sloveniji in javnozdravstveno vlogo ZZV je prav tem
strokovnim zdravstvenim ustanovam v celoviti strategiji komuniciranja Programa Svit namenjena zelo pomembna
vloga. Izdelana je bila natančna shema komunikacijskih dejavnosti z opredeljenimi komunikacijskimi potmi, sredstvi
in nosilci komunikacijskih dejavnosti na regijski in lokalni ravni, ki je bila predstavljena na delavnici za sodelavce ZZV,
ZVC in za regijske odgovorne zdravnike, 15.12.2008. Izoblikovale so se podrobne smernice in opredelila potrebna
gmotna sredstva za izvajanje. Ta sredstva (ki so za leto 2009 ocenjena na 150.000 € za vse dejavnosti ZVC v
Sloveniji) v prvotni, leta 2007 predlagani finančni shemi programa Svit, niso bila predvidena. Če teh dodatnih
sredstev v letu 2009 ne bi bilo mogoče zagotoviti je bil podan predlog, da se v letu 2009 skrajno racionalno omejijo
sredstva za medijsko promocijo in ostale oblike komuniciranja z javnostmi in se usmeri zlasti v komunikacijske
dejavnosti preko ZZV, ZVC in nevladnih organizacij – podpornic programa. V tem primeru bo potrebno sredstva za
delo ZZV in ZVC zagotoviti iz proračuna Programa Svit in treba bo opredeliti način, kako bo Program Svit lahko ZZV
in ZVC za delo v zvezi s promocijo programa plačeval.
Ad 6 – Obravnava poročila Programa Svit za Ministrstvo za zdravje
Podan je bil predlog, da se poročilo Programa Svit za Ministrstvo za zdravje dopolni s prikazom porabe finančnih
sredstev in se članom PS predlog poročila pošlje v korespondenčno glasovanje.

Zapisali:

Jožica Maučec Zakotnik, dr. med.

Dominika Novak Mlakar, dr. med., spec.
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