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17. novembra 2022 smo uspešno izvedli 12. izobraževalni dan programa ZORA, ki je potekal virtualno. 

V prvem sklopu so predavatelji predstavili delovanje in rezultate programa ZORA v preteklem letu, 

načrte za prihodnost ter prenovljena poročila Registra ZORA za izvajalce programa. Priznan 

mednarodni strokovnjak Marc Arbyn je predstavil trenutno stanje na področju presejalnih politik za 

raka materničnega vratu v Evropi. V drugem sklopu so predavatelji predstavili novosti v mednarodnih 

priporočilih na področju presejanja za raka materničnega vratu, podrobnejši vpogled v algoritme 

presejalnih programov v nekaterih državah, ki so presejanje s HPV že vpeljale in so se iz tega tudi že 

nekaj naučile. Sledil je pregled novih dognanj na področju odločanja o zdravljenju predrakavih 

sprememb materničnega vratu ter pristopov za spremljanje žensk po zdravljenju predrakavih 

sprememb materničnega vratu. Sklop smo zaključili s pregledom podatkov o prevalenci HPV pri 

ženskah in moških ter predstavitvijo rezultatov simulacije 968 strategij presejanja z nizozemskim 

matematičnim modelom MISCAN za preverjanje stroškovne učinkovitosti, ki so ga predstavili 

nizozemski strokovnjaki, s katerimi smo skupaj razvili slovenske modele za vse tri presejalne programe 

in izvedli simulacijo. V tretjem sklopu je bil poudarek na eliminaciji raka materničnega vratu, s 

pregledom rezultatov in novosti na področju cepljenja proti HPV ter predstavitvijo projekta za 

povečanje pregledanosti žensk v programu ZORA v občini Osilnica, z aktivacijo lokalne skupnosti. V 

zaključku je svoj pogled na etične dileme v presejanju za raka materničnega vratu podal predsednik 

Etične komisije RS doc. dr. Božidar Voljč. 12. Zorin dan smo zaključili s predstavitvijo, kako v programu 

ZORA skrbimo za varovanje osebnih podatkov skladno z zakonodajo in z željo po čim večji uporabi 

podatkov za namen izboljšanja programa ZORA in raziskovanja. 

 

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

skupaj s potrdilom o udeležbi.



UDELEŽBA 

12. izobraževalnega dne programa ZORA se je v celoti udeležilo 677 poslušalcev, med katerimi je bilo največ 

medicinskih sester oz. babic (318 oz. 47,0 %) in ginekologov (152 oz. 22,5 %). Udeleženci so lahko 

izobraževalni dan spremljali v živo, 17. 11. 2022, ali pa so si ogledali posnetek 2. 12. 2022. Vsi 

udeleženci, ki so dogodek spremljali vsaj dve uri in pol, so dobili potrdilo o udeležbi. Vprašalnik za 

evalvacijo dogodka smo poslali 576 udeležencem, ki so dogodek spremljali v živo, skupaj s potrdilom o 

udeležbi. Vprašalnik je izpolnilo 266 prejemnikov potrdila, tj. 46,2 % (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 152 22,5 134 21,8 129 22,4 5 12,8 60 10,4 

Med. sestra 
oz. babica 

318 47,0 296 48,1 270 46,9 26 66,7 139 24,1 

Citolog 16 2,4 16 2,6 16 2,8 0 0,0 7 1,2 

Presejalec 28 4,1 28 4,6 27 4,7 1 2,6 13 2,3 

Patolog 22 3,2 20 3,3 20 3,5 0 0,0 8 1,4 

Epidemiolog 41 6,1 36 5,9 33 5,7 3 7,7 5 0,9 

Ostali 100 14,8 85 13,8 81 14,1 4 10,3 34 5,9 

Skupaj 677 100,0     615 100,0 576      100,0 39 100,0 266 46,2 

 
 

 
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 je z negativno oceno 

ocenila en udeleženec. Povprečna ocena dogodka je 4,4. Podatki so prikazani v tabeli 2. 

Tabela 2: Ocena dogodka. 
 

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

1 1 0,4 

2 3 1,1 

3 29 10,9 

4 95 35,7 
5 138 51,9 

Skupaj 266 100,0 

Povprečna ocena: 4,4 

 

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

so udeleženci namenili prijaznosti in trudu organizatorjev (4,8). Časovnico poteka predavanj so 

udeleženci ocenili z oceno 4,1 (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 (97,1 %), 

aktualne (98,0 %) in predstavljene na razumljiv način (98,8 %). Večina bi dogodek priporočila svojim 

kolegom (98,8 %). Ponovno udeležbo načrtuje 99,1 % udeležencev (Slika 2). Na Sliki 3 je prikazana 

predvidena ponovna udeležba glede na poklic udeležencev. Ponovno udeležbo na izobraževalnem 

dnevu programa ZORA načrtujejo vsi anketirani ginekologi, citologi, presejalci, patologi, epidemiologi 

ter drugi udeleženci. Ponovno udeležbo načrtuje tudi večina (98,8 %) medicinskih sester oziroma babic. 
 

 
 

Slika 2: Ocena strokovnih vsebin in priporočilo kolegom. 
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Slika 3: Predvidena ponovna udeležba glede na poklic udeležencev in na splošno. 

 

 
Udeležence virtualnega dogodka smo vprašali tudi glede načina izpeljave dogodka naslednje leto. 21,8 

% vprašanih si želi, da bi dogodek potekal v živo, 33,6 % vprašanih bi rajši videla, da bi dogodek potekal 

virtualno, največ vprašanih (44,7 %) 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. 
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