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Lepo pozdravljeni, 
 
 
 
z veseljem vas vabimo, da se prijavite na tradicionalni, letos že  

 9. izobraževalni dan programa ZORA, ki bo potekal v torek, 12. novembra 2019, v Kongresnem 

centru Brdo pri Kranju. Rdeča nit letošnjega izobraževanja je povezana s pozivom Svetovne 

zdravstvene organizacije k eliminaciji raka materničnega vratu kot javnozdravstvenega problema 

in spremembo bremena patoloških sprememb materničnega vratu nizke in visoke stopnje v dobi 

cepljenja proti HPV, s poudarkom na preprečevanju prekomerne diagnostike in zdravljenja mladih 

deklet s spremembami nizke stopnje.  Sodelovalo bo 19 predavateljev, ki bodo predstavili tudi 

številne druge zanimive teme, razvidne iz priloženega programa. 

Obenem vas vabimo tudi k udeležbi na dve ločeni izobraževanji, ki bosta pridruženi 9. Zorinemu dnevu 
in bosta na isti lokaciji potekali dan kasneje, v sredo, 13. novembra 2019, v organizaciji Združenja za 
ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (ZGO-SZD), DP ZORA ter drugimi 
ustanovami in združenji: 

 4. regionalni sestanek o preventivi raka materničnega vratu, na katerem bodo različni 

predavatelji iz tujine predstavili presejanje za raka materničnega vratu na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni 

in Hercegovini, Severni Makedoniji in na Finskem. Predstavili bomo tudi naš, slovenski program 

ZORA in nekatere druge vsebine, razvidne iz priloženega programa. 

 Obnovitveni kolposkopski tečaj, odobren s strani Evropskega združenja za kolposkopijo, program 

je priložen.  

Letos smo k sodelovanju povabili dva mednarodno priznana strokovnjaka, ki bosta sodelovala na vseh 
treh izobraževanjih: 

 Dr. Vitaly Smelov iz Mednarodne agencije za raziskovanje raka pri Svetovni zdravstveni 

organizaciji (IARC-WHO) bo predstavil globalno strategijo eliminacije raka materničnega vratu kot 

javnozdravstvenega problema (9. Zorin dan) in merila za organiziran populacijski presejalni 

program s poudarkom na presejanju s testom HPV (4. regionalni sestanek). 

 Prof. dr. Pekka Nieminen, mednarodno priznani ginekolog iz Finske in izvoljeni predsednik 

Evropskega združenja za kolposkopijo, bo predstavil breme in zdravljenje patoloških sprememb 

nizke stopnje pri cepljenih in necepljenih dekletih (9. Zorin dan) in finski presejalni program (4. 

regionalni sestanek), vodil bo tudi delavnico na kolposkopskem tečaju. 

 
 
  



 

 

 

 

 
 
 
Na izobraževanja (eno, dve ali vsa tri) se lahko prijavite prek uradne spletne strani programa ZORA. V 
brskalnik vpišete naslov »zora.onko-i.si/9zd«. Povezava do prijave je dostopna tudi na vstopni strani 
spletne strani ZORA, v levem rumenem okvirčku zgoraj.  
 
Zadnji rok za prijavo je  ponedeljek, 4. november 2019.  
 
Kotizacije za 9. izobraževani dan programa ZORA in 4. regionalni sestanek o preventivi raka 
materničnega vratu ni. Kreditne točke za zdravstvene delavce bodo zagotovljene za vsa tri 
izobraževanja. Vljudno vas prosimo, da v elektronsko prijavnico vnesete vse zahtevane podatke. 
Potrdilo o udeležbi boste prejeli na elektronski naslov, ki bo naveden ob prijavi. 
 
Morebitne dodatne informacije o izobraževanjih dobite pri Mojci Florjančič. Pišite ji na e-naslov 

zora@onko-i.si ali pa jo pokličite po telefonu 01/587-95-76. 
 
Lep pozdrav v imenu vseh, ki se trudimo z organizacijo 9. Zorinega dneva, 4. regionalnega sestanka o 
preventivi raka materničnega vratu in Obnovitvenega kolposkospkega tečaja v upanju, da nam bo 
ponovno uspelo pripraviti zanimive in aktualne vsebine! Veselimo se ponovnega druženja z vami in 
upamo, da se vidimo v čim večjem številu, 
 
 

 
dr. Urška Ivanuš, dr. med. 
Vodja programa ZORA 
 
 
Priloge: 

 Program 9. izobraževalnega dne programa ZORA z mednarodno udeležbo 

 Program 4. regionalnega sestanka o preventivi raka materničnega vratu 

 Program Obnovitvenega kolposkopskega tečaja  
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