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14. maja 2018 je v predavalnici in vajalnici Inštituta za patologijo Medicinske fakultete potekala 

ctiopatološka delavnica »Problemi pri ocenjevanju BMV – izkušnje po 10 letih revizije BMV bolnic, ki 

so zbolele z RMV«, namenjena je vsem citopatologom in presejalcem. 

Članice strokovne skupine za citopatologijo (SSC) v Programu ZORA že 10 let pregledujejo preparate 

žensk, ki  so redno hodile na preventivne ginekološke preglede, pa so kljub temu zbolele z RMV. Na 

začetku delavnice so predstavile rezultate revizij in glavne težave ob pregledovanju BMV. Nato so 

udeleženci pregledali izbrane preparate in komentirali morebitna razhajanja v ocenjevanju. 

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

skupaj s potrdilom o udeležbi. 
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Udeležba 

Na delavnico smo povabili vse citopatologe in presejalce, delavnice so se lahko udeležili tudi 

specializanti citopatatologije. Prijavilo se je 13 citopatologov/specializantov in 29 presejalcev, vsi so se 

delavnice tudi udeležili (Tabela 1). Anketo je rešilo 5 specialistov in 2 specializanta citopatologije ter 21 

presejalcev. 

Tabela 1: Udeleženci delavnice in rešene ankete. 

  prijave udeležba na delavnici rešene ankete 

  št. št. % od prijavljenih št. % od udeležencev 

Specialisti in specializanti citopatologije 13 13 100,0% 7 53,8% 

Presejalci 29 29 100,0% 21 72,4% 

Ocena delavnice 

Udeležence smo prosili, da z eno oceno ocenijo dogodek. Večina je dala oceno 4 ali 5 in povprečna 

ocena dogodka je bila 4,5. 

Tabela 2: Ocena delavnice. 
 

št. % 

5 (odlično) 16 55,2% 

4 (zelo dobro) 10 34,5% 

3 (dobro) 3 10,3% 

2 (zadovoljivo) 0 0,0% 

1 (nezadovoljivo) 0 0,0% 

Skupaj 29 100,0% 

Povprečje ocen 4,5 

 

Organizacija delavnice je bila prav tako dobro ocenjena: časovnica poteka predavanj in 

lokacija/dvorana s 4,3, in tehnična izvedba s 4,4, prijaznosti osebja pa s 4,6 (Slika 1). 

 

Slika 1: Povprečne ocene organizacije delavnice na lestvici od 1 (nezadovoljivo) do 5 (odlično). 
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Ocena strokovnih vsebin delavnice 

Vsi anketiranci so strokovne vsebine ocenili kot pomembne, razumljive in bi dogodek priporočili svojim 

kolegom, vsi razen enega (96 %) so menili tudi, da so bile vsebine aktualne (Slika 2). 

 

Slika 2: Ocena strokovnih vsebin delavnice in priporočilo kolegom. 

 

Na koncu smo udeležence vprašali še ali bi se udeležili delavnice, na kateri bi pregledali preparate, ki 

jih na tej delavnici niste uspeli. 23 od 24 (96 %), ki so na vprašanje odgovorili bi se udeležilo tovrstne 

delavnice. 
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Pripombe in predlogi udeležencev delavnice 

Udeležence delavnice smo prosili za predloge za izboljšanje organizacije in predloge za nove vsebine 

na prihodnjih izobraževanjih. 9 udeležencev je podalo predloge za izboljšanje organizacije in 7 za nove 

vsebine. Odgovori so izpisani spodaj, vsaka točka je dogovor enega udeleženca na posamezno 

vprašanje. 

 

Predlogi za izboljšanje organizacije: 

 Dvorana bi mogla biti večja, predvsem zaradi prostora pri mikroskopiranju. 

 Malo boljši zrak. 

 Način prijave na dogodek in način potrditve prijave - morda pri obvestilu o načinu prijave manjka 

podatek o tem, na kakšen način bomo obveščeni oziroma kako bomo vedeli, da smo prijavljeni. 

 Nekateri specializanti, ki bi se delavnic želeli udeležiti, so žal šele po delavnicah izvedeli zanje. Želeli 

bi si obvestilo o delavnicah preko elektronske pošte za vse specilaizante patologije, kot je to bilo 

že na prejšnjih delavnicah. Sicer pa pohvale organizatorjem! 

 Predlagam malo več časa za mikroskopiranje, da se toliko ne hiti, in da ni toliko pomembno koliko 

brisov pogledaš na izobraževanju. 

 Predstavitev primerov, ki so zahtevali konsenz. 

 Še večkrat. 

 Več časa za pregled brisov in skupna diskusija na diskusijskem mikroskopu 

 Vse je bilo super. 

 

Predlogi za strokovne vsebine: 

 APC-VS. 

 Atrofije, kategorija APC-VS. 

 Lezije na žleznih celicah. 

 Pregled zakona o pregledovanju BMV, kaj je potrebno pregledati dvojno. 

 Sincicijske skupine. 

 Tak pregled zgrešenih brisov bi bil koristen vsako leto. 

 Vrhunsko pripravljeno! 

 


