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17. novembra 2021 smo uspešno izvedli 11. izobraževalni dan programa ZORA, ki je zaradi pandemije 

COVID-19 že drugič potekal virtualno. V prvem sklopu so predavatelji predstavili delovanje in rezultate 

programa ZORA v preteklem letu in načrte za prihodnost. Med drugim so predstavili poročilo o poteku 

študije za uvajanje tekočinske tehnologije, značilnosti neodzivnic v programu ZORA ter sodobne 

molekularne pristope v presejanju za raka materničnega vratu. V drugem sklopu so predstavili 

prenovljene programske smernice programa ZORA s poudarkom na upravljanju, kazalnikih, 

reorganizaciji kolposkopije, citopatologiji, molekularni diagnostiki in histopatologiji. Predstavili smo 

tudi programske smernice programov SVIT in DORA, v zaključku drugega sklopa pa zanimiv primer 

neujemajočih izvidov pri mladi ženski. V tretjem sklopu je bil poudarek na eliminaciji raka materničnega 

vratu. Največje breme tega raka je v državah Vzhodne Evrope, zato smo letos k sodelovanju povabili 

Carmen Ungurean, nacionalno koordinatorko presejalnih programov za raka v Romuniji, ki nam je 

predstavila izzive in načrte za obvladovanje raka materničnega vratu v Romuniji. Drugi vabljeni 

predavatelji so predstavili novosti in prve rezultate na področju cepljenja proti HPV v Sloveniji, 

oklevanje pri cepljenju, nova spoznanja glede cepljenja po konizaciji, primer dobre prakse cepljenja v 

ginekološki ambulanti in pomenu presejanja pri lezbijkah, biseksualkah, transspolnih, interspolnih in 

pri drugih (LBTI+) osebah.  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati ankete, ki smo jo udeležencem po elektronski pošti poslali 

skupaj s potrdilom o udeležbi. 



 

 

 

UDELEŽBA  

11. Zorinega dne se je v celoti udeležilo 672 poslušalcev, med katerimi je bilo največ medicinskih sester 

oz. babic (266 oz. 39,6 %) in ginekologov (190 oz. 28,3 %). Udeleženci so lahko predavanja 11. Zorinega 

dne spremljali v živo, 17. 11. 2021, ali na spletni ponovitvi, 7. 1. 2022. Vsi udeleženci, ki so dogodek 

spremljali vsaj dve uri in pol, so dobili potrdilo o udeležbi. Vprašalnik za evalvacijo dogodka smo poslali 

564 udeležencem, ki so dogodek spremljali v živo, skupaj s potrdilom o udeležbi. Vprašalnik je v celoti 

izpolnilo 348 prejemnikov potrdila, tj. 61,7 % (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Število vseh udeležencev, prejemnikov potrdila in rešenih anket. 

 Vsi udeleženci (v 
živo in posnetek) 

Prejemniki 
potrdila (skupaj) 

Prejemniki 
potrdila in ankete 

(v živo) 

Prejemniki 
potrdila 

(posnetek) 

Rešene ankete 

 Število % od 
vseh 

poklicev 

Število % od 
vseh 

poklicev 

Število % od 
vseh 

poklicev 

Število % od 
vseh 

poklicev 

Število % od 
poslanih 

Ginekolog 190 28,3 172 28,0 161 28,5 11 21,6 89 55,3 

Med. sestra 
oz. babica  

266 39,6 249 40,5 222 39,4 27 52,9 153 68,9 

Citolog 20 3,0 20 3,3 20 3,5 0 0,0 10 50,0 

Presejalec 29 4,3 28 4,6 28 5,0 0 0,0 23 82,1 

Patolog 21 3,1 18 2,9 17 3,0 1 2,0 15 88,2 

Epidemiolog 38 5,7 33 5,4 31 5,5 2 3,9 15 48,4 

Ostali 108 16,1 95 15,4 85 15,1 10 19,6 43 50,6 

Skupaj 672 100,0 615 100,0 564 100,0 51 100,0 348 61,7 

 

 

REZULTATI VPRAŠALNIKA – ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DOGODKA  

Udeležence smo prosili, da dogodek ocenijo z eno oceno od 1 do 5, pri čemer 1 predstavlja najslabšo 

in 5 najboljšo oceno. Večina udeležencev je dogodek ocenila s 5 oz. 4, dogodek pa sta z negativno 

oceno ocenila 2 udeleženca. Povprečna ocena dogodka je 4,3. Podatki so prikazani v tabeli 2. 

Tabela 2: Ocena dogodka. 

Ocena dogodka: Št. Ocen (N) Delež (%) 

1 2 0,6 

2  7 2,0 

3  42 12,1 

4  141 40,6 

5 155 44,7 

Skupaj 347 100,0 

Povprečna ocena: 4,3 
 

Podobno oceno kot sam dogodek (4,3) je dobila tudi tehnična izvedba dogodka (4,4), najvišjo oceno 

pa so udeleženci namenili prijaznosti in trudu organizatorjev (4,7). Časovnico poteka predavanj so 

udeleženci ocenili z oceno 3,9 (Slika 1).  



 

 

 

 

Slika 1: Prikaz povprečnih ocen organizacije in izvedbe dogodka na lestvici od 1 (nezadovoljivo) do 

5 (odlično). 

 

OCENA STROKOVNIH VSEBIN DOGODKA IN PODATKI O PONOVNI UDELEŽBI  

Večina udeleženih je strokovne vsebine dogodka označila kot pomembne pri njihovem delu (94,6 %) 

in aktualne (94,7 %). Večina meni, da so bile strokovne vsebine predstavljene na razumljiv način in bi 

dogodek priporočila svojim kolegom. Ponovno udeležbo načrtuje 99,3 % udeležencev (Slika 2). Na Sliki 

3 je prikazana predvidena ponovna udeležba glede na poklic udeležencev. Ponovno udeležbo na 

Zorinem dnevu načrtujejo vsi anketirani citologi, presejalci, patologi, epidemiologi ter drugi udeleženci. 

Ponovno udeležbo načrtuje tudi večina (98,6 %) ginekologov in (99,2 %) medicinskih sester oziroma 

babic. 
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Slika 2: Ocena strokovnih vsebin in priporočilo kolegom. 

 

 

Slika 3: Predvidena ponovna udeležba glede na poklic udeležencev in na splošno. 

 

Udeležence virtualnega dogodka smo vprašali tudi glede načina izpeljave dogodka naslednje leto. 31,3 

% vprašanih si želi, da bi dogodek potekal v živo, 22,4 % vprašanih bi rajši videla, da bi dogodek potekal 

virtualno, največ vprašanih (46,3 %) pa si želi, da bi dogodek potekal kombinirano, torej, da bi imeli 

možnost udeležbe v živo ali pa virtualno (Slika 4). 

 

Slika 4: Prikaz želja udeleženih glede načina izvedbe prihodnjega dogodka – v živo, virtualno ali 

kombinirano. 
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