
 

 

 

 

 

Spoštovane citopatologinje, citopatologi, presejalke in presejalci 

 

  

Članice strokovne skupine za citopatologijo (SSC) v programu ZORA, v sestavi dr. Ana 

Pogačnik, dr. med., izr. prof. prim. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med., prof. dr. Margareta 

Strojan Fležar, dr. med., Vivijana Snoj, dr. med. že 10 let pregledujemo BMV žensk, ki  redno 

hodijo na preventivne ginekološke preglede, pa kljub temu zbolijo z RMV. BMV gledamo po 

ustaljenem protokolu, zakodirane in pomešane s kontrolnimi BMV, tako da ne vemo niti iz 

katerega laboratorija je BMV niti ali pripada ženski, ki je zbolela z RMV. Vsi laboratoriji, ki 

sodelujejo v Programu ZORA vsako leto brez izjeme sodelujejo in pošljejo na Register ZORA 

BMV, ki so po protokolu predvideni za revizijo.  

Izbrale smo preparate iz vseh laboratorijev, in sicer od leta 2008 do 2015 (preparati, ki jih 

laboratoriji še niso zavrgli) in med njimi izbrale tiste, ki so primerni za učno delavnico. BMV 

smo ponovno zakodirale, tako da na delavnici ne bo prepoznaven laboratorij. Na začetku 

delavnice bomo predstavile rezultate revizij in glavne napake, ki jih delamo ob pregledovanju 

BMV, nato pa bomo skupaj in vsak posebej pregledali BMV in komentirali morebitna 

razhajanja v ocenjevanju. Vsak udeleženec bo na svojem listu ocenil BMV in označil,  katere 

značilnosti patoloških sprememb vidi.  

Za sodelujoče zdravnike na delavnici o podcenjenih BMV bo Register ZORA pridobil kreditne 

točke Zdravniške zbornice. Potrdila o sodelovanju na delavnici boste dobili po elektronski pošti 

po končani delavnici. 

Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite citopatološke delavnice Problemi pri 

ocenjevanju BMV – izkušnje po 10 letih revizije BMV bolnic, ki so zbolele z RMV, ki bo 14. 

maja z začetkom ob 8.30 v predavalnici in vajalnici Inštituta za patologijo Medicinske 

fakultete v Ljubljani, II. nadstropje, Korytkova 2, Ljubljana. 

Prijave na delavnico sprejemamo na naslov zora@onko-i.si do 30. aprila 2018. 

Lepo pozdravljeni v imenu SSC, 

Dr. Ana Pogačnik, dr. med  

Vodja strokovne skupine za citopatologijo DP ZORA 
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