
 
 

 

 
Spoštovani, 

 

 

vabimo vas na 6. izobraževalni dan DP ZORA, ki bo jeseni 2015 v Kongresnem centru Brdo pri 

Kranju. Ponovno se bomo srečali sodelavci programa ZORA različnih strok, ki s svojim 

vsakodnevnim delom doprinesemo k uspehom programa.  

 

Srečanje organizirata Onkološki inštitut Ljubljana, nosilec DP ZORA in Ministrstvo za zdravje. 

Osrednja predavanja bodo namenjena novostim v programu ZORA, tveganju za prezgodnji porod po 

konizaciji in komunikaciji z ženskami na temo HPV. Predstavljeni bodo tudi rezultati slovenskih 

raziskav s področja okužb s HPV ter nekatere nove, s HPV-povezane tehnologije. Posebnost 

letošnjega srečanja bo predstavitev novosti s področja informatizacije programa ZORA in štiri krajša 

predavanja strokovnjakov programa DORA, ki bodo predstavili strategijo za širitev programa DORA, 

prve rezultate programa in postopke za nadzor kakovosti dela izvajalcev programa. Novosti s področja 

ginekologije in HPV bosta poleg slovenskih strokovnjakov predstavila tudi dva priznana strokovnjaka 

iz tujine. V rubriki »Minutka« bodo letos podane koristne informacije o onkološkem genetskem 

svetovanju in testiranju. 

 

Po kosilu bosta tudi letos potekali dve ločeni sekciji. Prva bo namenjena predstavitvi novostim s 

področja citopatologije, histopatologije in ginekologije, druga pa komunikaciji med zdravstvenim 

osebjem in ženskami ter pomenu fizioterapije po operativnem ginekološkem zdravljenju. 

 

Vabljeni k udeležbi in sodelovanju: 

 Prosimo vse, ki ste ob svojem vsakodnevnem delu naleteli na zapleten primer, ki bi ga želeli 

pokazati kolegom, da se čim prej povežete s prim. izr. prof. dr. Alenko Repše Fokter, dr. med. 

(alenka.repse-fokter@guest.arnes.si), ki tako kot vsako leto, tudi letos koordinira prikaz 

primerov. 

 Prav tako vas prosimo, da na zora@onko-i.si čim prej, oziroma najkasneje do 15. junija 2015, 

posredujete vaše predloge za predavanja 6. Zorinega dne. Lahko predlagate tudi 

predavatelja, oziroma temo, ki bi jo želeli predstaviti sami.  

 Dobrodošla so tudi vprašanja na temo HPV, ki jih bomo skušali vključiti v letošnjo igro 

vlog. 
 

Prijave bomo predvidoma začeli sprejemati septembra, ko vam bomo po pošti poslali tudi preliminarni 

program in prijavnico. Ginekologi, na srečanje so povabljene tudi vaše medicinske sestre.  

 

Kotizacije ni. Postopek za pridobitev kreditnih točk za zdravnike in medicinske sestre je v teku. 

Morebitne dodatne informacije o srečanju dobite pri gospe Mojci Florjančič. Pišite ji na e-naslov 

zora@onko-i.si ali pa jo pokličite po telefonu 01/5879-576. 

 

 

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo že tradicionalnega srečanja z vami!  

 

 

 Izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med. 
Vodja državnega programa ZORA 

Ljubljana, 27. maj 2015 

Št. dopisa: 10-13.300/ZORA 
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