ZAPISNIK SESTANKA
KRAJ, DATUM:

11. 04. 2013, od 17.30 do 20.30

LOKACIJA

Center Svit, Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana

NAMEN

1. seja Programskega sveta Programa Svit v letu 2013

PRISOTNI

Milan Stefanovič, Borut Štabuc, Bojan Tepeš, Franc Jelenc,
Snježana Frković Grazio, Branko Zakotnik, Jožica Maučec
Zakotnik, Dominika Novak Mlakar, Marjeta Keršič Svetel, Irena
Debeljak, Karin Kasesnik, Tanja Metličar, Simona Kapus

ODSOTNI

Matej Bračko, Janja Ocvirk, Aleksandra Markovič Predan, Vaneja
Velenik, Blanka Mikl Mežnar

Dnevni red:

1. Obravnava poročila Programa Svit za leto 2012 (poročevalke Jožica Maučec
Zakotnik, Dominika Novak Mlakar in Marjeta Keršič Svetel – predstavitev v ppt).
2. Poročilo o izvedenih nadzorih kolonoskopskih centrov Programa Svit za leto 2012.
Predstavitev doseženih sprememb dela in izboljšanja kakovosti kolonoskopskih
centrov (poročevalci Milan Stefanovič, Borut Štabuc in Bojan Tepeš – predstavitev v
ppt).
3. Poročilo o statusu vnešenih histopatoloških izvidov v informacijski sistem Programa
Svit. Poročilo o izidih oz. najdbah (TNM,...) prvega in drugega presejalnega kroga
(poročevalca Matej Bračko in Snježana Frković Grazio – predstavitev ppt).
4. Predstavitev odzivnosti v Program Svit po letih in regijah, prikaz razlik odzivnosti med
regijami, občinami in spolu. Predstavitev ukrepov za zvišanje odzivnosti (poročevalki
Jožica Maučec Zakotnik in Marjeta Keršič Svetel – predstavitev ppt).
5. Management upravljanja Programa Svit v letu 2013:
a. Izdelava slovenskih smernic obravnave raka debelega črevesa in danke.
b. Predstavitev nabora kazalcev kakovosti, ki se bodo spremljali in potrditev
dokumentov.
c. Izvedba analize prvega in drugega presejalnega kroga Programa Svit.
d. Izvedba mednarodne konference s predstavitvijo Programa Svit in rezultatov
poteka programa.
6. Razno
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KOMENTAR IN SKLEPI
1.

Odgovoren

Rok

D. Novak Mlakar predstavi poročilo Programa
Svit v letu 2012. Pove, da je v pripravi priročnik za
osebne izbrane zdravnike za navodila za sladkorne
bolnike, ki sodelujejo v Programu Svit. Pripravlja se
tudi nabor kazalnikov kakovosti in zaključni statusi
oseb, vabljenih v Svit. V kratkem bo za Svit pričel
delovati nov kolonoskopski center UKC Maribor.
M. Keršič Svetel pove, da odzivnost v Program Svit
po manjšem upadu po 1. presejalnem krogu zopet
narašča. Vse občine v Sloveniji imajo odzivnost nad
50 %. V letu 2012 je bila dosežena v povprečju 62%
odzivnost v program, prve tri mesece letos pa kar
67% odzivnost. V letu 2012 je bilo organiziranih 82
promocijskih dogodkov, organizirale so se Svitove
kontaktne točke v zdravstvenih domovih, izdana je
bila knjižica Ali moram res na kolonoskopijo?.
Prioritetna naloga v letu 2013 bo prenova spletnih
strani.
J. Maučec Zakotnik pove, da so rezultati Programa
Svit spodbudni. Načrtujejo se izobraževanja OIZ-jev
po regijah, kar naj bi v prihodnje še dvignilo
odzivnost v program.
Sklep 1: Člani Programskega sveta se seznanijo s
potekom Programa Svit v letu 2012. Z rezultati so
zadovoljni.

2.

M. Stefanovič pove, da je bil v letu 2012
opravljen nadzor v 19 kolonoskopskih centrih, od
tega so bili 3 nadzori izredni. Delo endkopistov je
dobro, razlike v kakovosti med kolonoskopskimi
centri se zmanjšujejo. 2 kolonoskopista sta izstopila
iz Programa Svit. Center MTC Fontana d.o.o. iz
Maribora se je želel vključiti v mrežo centrov za
izvajanje kolonoskopij, vendar ni izpolnjeval pogojev
za vključitev, kasneje je od kandidature odstopil.
Jeseni
2012
je
izobraževanje
zdravnikov
kolonoskopistov potekalo v manjših skupinah, kar
se je izkazalo za zelo pozitivno.
Sklep 2: Če je med kolonoskopijo odkrit večji polip,
ki ga ni mogoče odstraniti tekom kolonoskopije, se
pacienta zaradi varnosti naroči naslednji dan v redni
program, ali pa se zanj uredi hospitalna

Svit o tem obvesti
vse
kolonoskopske
centre/izvajalce

Maj 2013
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kolonoskopija v DC Bled d.o.o. ali v UKC Ljubljana, Svitovih
kolonoskopij
KOGE.
B. Štabuc predlaga, da se opravljene kolonoskopije
plača le v primeru, da je kolonoskopska kartoteka v
informacijskem sistemu Programa Svit ustrezno
zaključena. D. Novak Mlakar opozori, da je o tem
potrebno vnaprej obvestiti vse kolonoskopske
centre.
Sklep 3: Na ZZZS se naslovi dopis, da je potrebno
pri plačevanju storitev, ki jih za Svit opravljajo Svit posreduje na
kolonoskopski in histopatološki centri, upoštevati ZZZS dopis.
priložene Svitove sezname opravljenih kolonoskopij
in histopatoloških preiskav.

Maj 2013

Sklep 4: Vsaka ponovljena kolonoskopija se šteje Uredi/izvajalce
kot presejalna terapevtska kolonoskopija v primeru, obvesti Svit
če je odstranjena pecljata lezija velikosti 20 mm ali
več. Pod pogojem, da je bila prva kolonoskopija
opravljena v celoti, dosežen je bil cekum.
Gastroenterologi predlagajo, da se enkrat mesečno
skliče konzilij, v katerega se imenuje 2
gastroenerologa, 2 histopatologa in 2 kirurga.
Sklep 5: Uvede se konzilij. V informacijskem
sistemu se izdela konziliarni modul.
3.

S. Frković Grazio predstavi delo histopatoloških
centrov v letu 2012. V Svitu sodelujejo 4
histopatološki centri in 17 histopatologov. V letu
2011 je bila uspešno izvedena mednarodna
histopatološka delavnica, ki so se je udeležili Svitovi
histopatologi. Po izvedeni konferenci je bila
opažena višja kakovost dela v vseh histopatoloških
centrih. Izvedena je bila tudi vključitev v angleško
shemo nadzora kakovosti za histopatološke centre
Programa Svit.
S. Frković Grazio izpostavi problem dolgega
potovanja vzorcev iz kolonoskopskih centrov v
histopatološke centre.
Sklep 6: Člani Programskega sveta se seznanijo s
stanjem vnešenih histopatoloških izvidov v
informacijski sistem Programa Svit in so s stanjem
zadovoljni.
4. Točka 4 je bila predstavljena v v okviru točke 1
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(M. Keršič Svetel in J. Maučec Zakotnik).
5. a) K. Kasesnik pove, da so zbrani že vsi deli S. Frković Grazio
smernic obravnave RDČD, razen histopatološki M. Keršič Svetel
del in komunikacijski del, na katera še čaka.

jesen 2013

Sklep 7: Ustanovi se uredniški odbor, v
katerega se imenujejo B. Tepeš, K. Kasesnik, D.
Novak Mlakar in T. Metličar. Uredniški odbor
poskrbi, da bodo smernice do jeseni 2013
zbrane, urejene in natisnjene.
B. Tepeš
b) T. Metličar pove, da so kazalniki kakovosti in K. Kasesnik
zaključni statusi oseb, ki sodelujejo v Programu D. Novak Mlakar
T. Metličar
Svit, pripravljeni.
Sklep 8: Člani PS kazalnike kakovosti in
zaključne statuse oseb pregledajo in potrdijo do člani PS
15. 4. 2013.

15. 4. 2013

Sklep 9. Program Svit pripravi seznam oseb z
odkritim RDČD, ki še nimajo določenega TNM DN Mlakar
T Metličar
stadija in oseb, ki so bile napotene h kirurgu in
S Frkovič Grazio
nimajo dokončne dg. Nato se pri kirurgih,
patohistoloških centrih pridobi dokončne dg in
TNM stadije.
B. Zakotnik predlaga, da se pripravi članke o
izsledkih Programa Svit in se jih čim prej objavi v
strokovnih publikacijah. Predlaga krovni članek,
članek s področja nadzorov kolonoskopskih centrov
in članek s področja histopatologije.

B. Tepeš
M. Stefanovič
S. Frković Grazio
D. Novak Mlakar
J. Maučec
Zakotnik
T Kofol, T
Metličar

julij 2013

Sklep 10: Do julija 2013 se pripravi osnutek člankov
za objavo v strokovnih publikacijah.
J. Maučec Zakotnik pove, da IVZ RS novembra
2013 organizira izvedbo mednarodne konference, v
sklopu katere se bodo predstavili tudi presejalni
programi.

V VEDNOST:
Milan Stefanovič, Borut Štabuc, Bojan Tepeš, Franc
Jelenc, Snježana Frković Grazio, Branko Zakotnik,
Jožica Maučec Zakotnik, Dominika Novak Mlakar,

Zapisali:

Dne:

Simona Kapus,
Dominika Novak
Mlakar

11. 04. 2013
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Marjeta Keršič Svetel, Irena Debeljak, Karin Kasesnik,
Tanja Metličar

Sestanek je bil končan ob 20.30 uri.
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