
 

 

 

 
Spoštovani, 

 

 

vabimo vas na 6. izobraževalni dan DP ZORA, ki bo v petek, 6. novembra 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 in Ministrstvo za zdravje RS. Program je priložen 

vabilu. Tudi tokrat smo popoldanske strokovne teme razdelili v dva sklopa, za zdravnike in za 

medicinske sestre. 

 

Od tujcev letos prihaja Dr. Lawrence von Karsa, dolgoletni sodelavec in vodja skupine za kakovost 

presejalnih programov pri Mednarodni agenciji za raziskovanje raka v Lyonu (IARC). Predstavil bo 

pravkar izšle dopolnjene smernice za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka materničnega vratu, 

ki upoštevajo tudi test HPV, govoril pa bo tudi o presejalnih programih v drugih evropskih državah in 

njihovi prohodnosti. 

 

Povabili smo tudi sodelavce presejalnega programa za raka dojk DORA, ki bodo predstavili strategijo 

za širitev programa DORA, prve rezultate programa in postopke za nadzor kakovosti dela izvajalcev 

programa. 

 

Glede na rezultate analize anket preteklih Zorinih dni smo tudi letos na program umestili primere iz 

prakse, predavatelji pa bodo podobno kot lansko leto poleg primera predstavili tudi izsledke iz tuje in 

domače literature  s področja, na katerega se bo nanašal primer.  

 

Vabljeni k udeležbi! 

 

Prijavite se lahko s priloženo prijavnico ali po spletu (spletna stran ZORA z naslovom 

http://zora.onko-i.si/, poglavje oz. gumb »Za stroko«, podpoglavje »Izobraževanja«). Prosimo, da se 

prijavite le, če se boste srečanja zagotovo udeležili. Ginekologi, na srečanje so povabljene tudi vaše 

medicinske sestre. Seveda tudi njih prosimo, da se prijavijo. 

 

Zadnji rok za prijavo je 16. oktober 2015. Kotizacije ni. Postopek za pridobitev kreditnih točk za 

zdravnike in medicinske sestre je v teku. Prikaz primerov tudi letos koordinira prim. prof. dr. Alenka 

Repše Fokter (alenka.repse-fokter@guest.arnes.si). 

 

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

zora@onko-i.si ali pa jo pokličite po telefonu 01/587-95-76. 

 

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo ponovnega srečanja z vami!  

 

 

 

 

 
 

Ljubljana, 11. september 2015 

Št. dopisa: 42-13.300/ZORA 

dr. Maja Primic Žakelj, dr. med. 

vodja državnega programa ZORA 
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