PROGRAM SVIT V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI
Rak debelega črevesa in danke je bolezen, ki predstavlja velik problem. Ljudje ga zaradi zelo
pozno izraženih opaznih znakov ne zaznajo dovolj zgodaj. Da se razvije od začetnih sprememb
do napredovale bolezni, potrebuje 5 do 10 let. Najpogosteje se razvije iz polipov, tkivnih tvorb
ali rašč, ki vzniknejo iz sluznice črevesne stene ali stene danke in lahko občasno krvavijo. Za
uspešno zdravljenje in zmanjšanje umrljivosti za rakom na debelem črevesu in danki je ključno
zgodnje odkrivanje, ki ga omogoča Program SVIT. S predstavitvijo programa SVIT in postavitvijo
modela debelega črevesa in danke, v katerem so si obiskovalci na Koroškem pod vodstvom
komunikatorjev Svit centra pri NIJZ lahko ogledali možne bolezenske spremembe, smo želeli
sporočiti, da lahko s presejalnimi testi, ki jih uporablja Program SVIT, odkrijemo zgodnje
spremembe na črevesu in danki, še preden se te razvijejo v resno bolezen.
Uspešnost odkrivanja zgodnjih oblik te bolezni je odvisna od odzivnosti ljudi, ki so povabljeni v
Program SVIT. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje - Centra za zgodnje odkrivanje
raka, se je odzivnost na vabila Programa Svit v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z lanskim
zvišala na Koroškem za 2,38% in se giblje blizu slovenskemu povprečju. Odzivnost ljudi v Program
Svit je bila v občini Mežica 66,67%, na Ravnah na Koroškem, 68,62%, na Prevaljah 62,06%, v Črni
na Koroškem 68,05%. Ženske se v Program odzovejo praviloma za 10% boljše od moških.
Svit rešuje življenja, zato ne odlašajte in se na povabilo v SVIT PROGRAM odzovite čimprej.
O Programu lahko povprašate na SVITovi informativni točki
v Zdravstvenem domu Ravne vsak četrtek med 13.00 in
15.00 uro (tel. 02 / 8705 - 214, aleksandra.horvat@zdravne.si) ali se obrnete na Območno enoto Nacionalnega
inštituta za javno zdravje na Ravnah (tel: 02/8705-604,
jure.ploder@nijz.si).

Tim krepitve zdravja iz ZVC ZD Ravne je
promocijo Programa SVIT v vseh štirih
koroških
občinah
obogatil
še
s
predstavitvijo škodljivih vplivov alkohola
na človekov organizem, s strokovno
vodeno vadbo za zdravo hrbtenico in z
drugimi zanimivimi aktivnostmi za boljše
zdravje ljudi.
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