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Zadeva: Vabilo na 10. izobraževalni dan programa ZORA

Lepo pozdravljeni,
z veseljem vas vabimo, da se prijavite na tradicionalni, letos že 10. izobraževalni dan programa ZORA z
mednarodno udeležbo, ki bo zaradi pandemije COVID-19 potekal virtualno, in sicer v torek, 17. novembra
2020.
Tudi letos smo pripravili aktualen in zanimiv program, ki je razdeljen v tri vsebinske sklope:






V prvem sklopu predavanj bomo predstavili delovanje in rezultate programa ZORA v preteklem letu in
ob pandemiji COVID-19. Med drugim bomo predstavili rezultate obeh anket, na kateri odgovarjate
ginekologi ta teden, ter analize podatkov iz Registra ZORA glede vpliva pandemije na število
zdravstvenih storitev v programu ZORA ter odkrivanje predrakavih sprememb visoke stopnje.
V drugem sklopu bomo predstavili novosti na področju prenove informacijskega sistema ZORA in
koncept reorganizacije kolposkopije v Sloveniji. Na koncu drugega sklopa bom imela vodeno razpravo
s prof. Alojzom Ihanom na temo COVID-19, ki nam bo predstavil stara in nova znanja in spoznanja s
področja virologije, imunologije, laboratorijskega testiranja, cepljenja, zdravljenja okužb in širše.
Vprašanja za prof. Ihana boste lahko vpisali na prijavni obrazec. Razpravo smo na program umestili
v želji, da bomo vsi skupaj bolj opolnomočeni za učinkovito spopadanje s pandemijo in, da bomo s tem
vsak po svoje doprinesli k zmanjšanju širjenja dezinformacij med stroko, prebivalci in v medijih.
V tretjem sklopu bomo razpravljali s priznanim kanadskim epidemiologom prof. Eduardom Francom
in s prof. Mariom Poljakom na temo globalnega obvladovanja raka materničnega vratu v času
pandemije, nato pa predstavili slovenske rezultate in usmeritve za cepljenje proti HPV v času
pandemije in širše.

Sodelovalo bo 19 predavateljev, ki bodo predstavili tudi številne druge zanimive teme in primere iz prakse,
razvidne iz priloženega programa.
Prijava:
 Prijava je enostavna in tudi letos samo elektronska, preko spletne strani ZORA.
 Prijavnico najdete na spletni strani programa ZORA, na podstrani Za stroko/
Izobraževanja/10. izobraževalni dan programa Zora, do katere dostopate prek
https://zora.onko-i.si/10zd oz. QR kode desno. Povezava do prijave je dostopna tudi
na vstopni strani spletne strani ZORA, v levem rumenem okvirčku zgoraj.
 Vljudno vas prosimo, da v elektronsko prijavnico vnesete vse zahtevane podatke.
 Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 9. november 2020.

Na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi, boste prejeli:
 Nekaj dni pred dogodkom - povezavo do virtualne konference. Povezava na konferenco bo enostavna
in ne bo zahtevala posebnih spretnosti in znanj.
 Po dogodku – e-potrdilo o udeležbi in povezavo do zbornika.
 Druga obvestila in ankete programa ZORA.
Kotizacija in kreditne točke:
 Kotizacije ni.
 Kreditne točke za zdravnike in medicinske sestre bodo zagotovljene.
Ginekologi, na srečanje so povabljene tudi vaše medicinske sestre. Seveda tudi njih prosimo, da se prijavijo.
Morebitne dodatne informacije dobite pri Mojci Florjančič. Pišite ji na e-naslov zora@onko-i.si ali pa jo
pokličite na telefonsko številko 01/587-95-76.
Lep pozdrav v imenu vseh, ki se trudimo z organizacijo 10. Zorinega dneva v upanju, da nam bo ponovno uspelo
pripraviti zanimive in aktualne vsebine! Veselimo se ponovnega druženja z vami, letos izjemoma zgolj
virtualnega, in upamo, da se vidimo v čim večjem številu,

dr. Urška Ivanuš, dr. med.
Vodja programa ZORA
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 Program 10. izobraževalnega dne programa ZORA z mednarodno udeležbo

