
 

 

 

 
Spoštovani, 

 

 

 

bliža se 7. izobraževalni dan DP ZORA, ki bo v sredo, 17. maja 2017 v Kongresnem centru Brdo pri 

Kranju. Ponovno vas lepo vabimo na srečanje vseh sodelavcev programa ZORA različnih strok, ki s 

svojim vsakodnevnim delom doprinesemo k uspehom programa.  

 

Zaradi pomembnih novosti, ki bodo zanimive za vse udeleženke in udeležence, bo letošnji izobraževalni 

dan organiziran v enem sklopu.  

 

V prvem delu bodo predstavljeni dosedanji rezultati programa in izhodišča za prenovo DP ZORA. 

Spoznali bomo različne teste za odkrivanje HPV, ki izpolnjujejo merila za uporabo v presejalnih 

programih. 

 

Iz tujine smo letos povabili dr. Megan Smith, sodelavko avstralske strokovne skupine, ki je pripravila 

načrt za prenovo presejalnega programa za raka materničnega vratu v Avstraliji. Govorila bo o delovanju 

prenovljenega programa in o tem, kako seznanjajo javnost s spremembami in utemeljitvami zanje. 

 

V tretjem sklopu bodo predstavljeni sedanji presejalni register DP ZORA, koncept in tehnične rešitve 

prenovljenega sistema DP ZORA z novimi funkcionalnostmi ter časovnica prenove z vključevanjem 

izvajalcev v projekt prenove informacijskega sistema DP ZORA. 

 

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. 

 

Letos bomo uvedli elektronsko registracijo za zdravnike, zato vas prosimo, da ob registraciji pripravite 

člansko izkaznico Zdravniške zbornice. Druga novost bodo elektronska potrdila, ki jih boste vsi 

udeleženci prejeli na elektronski naslov, ki ga boste napisali na prijavnico. 

 

Zadnji rok za prijavo je 5. maj 2017. Kotizacije ni. Postopek za pridobitev kreditnih točk za zdravnike in 

medicinske sestre je v teku. 

 

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, 4. april 2017 

Št. dopisa: 21-13.300/ZORA 

dr. Maja Primic Žakelj, dr. med. 

vodja državnega programa ZORA 
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