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25. marca 2019 je v predavalnici in vajalnici Inštituta za patologijo Medicinske fakultete potekalo 

nadaljevanje citopatološke delavnice »Problemi pri ocenjevanju BMV – izkušnje po 10 letih revizije 

BMV bolnic, ki so zbolele z RMV«, ki je bila namenjena vsem citopatologom in presejalcem. 

Članice strokovne skupine za citopatologijo 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 citopatologije. Prijavilo se je 17 citopatologov/specializantov in 27 presejalcev, delavnice 

se je udeležilo 16 citopatologov in 26 presejalcev (Tabela 1). Anketo je rešilo 8 specialistov 

citopatologije ter 20 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 17 16 94,1 % 8 50,0 % 

Presejalci 27 26 96,3 % 20 76,9 % 

Ocena delavnice 

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

ocena dogodka je bila 4,2. 

Tabela 2: Ocena delavnice. 

št. % 

5 (odlično) 11 39,3 

4 (zelo dobro) 12 42,9 

3 (dobro) 5 17,9 

2 (zadovoljivo) 0 0,0 

1 (nezadovoljivo) 0 0,0 

Skupaj 28 100,0 

Povprečje ocen 4,2 

Organizacija delavnice je bila prav tako dobro ocenjena: časovnica poteka predavanj s 4,3, 

lokacija/dvorana s 4,4, tehnična izvedba s 4,3, 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. Večina udeležencev (88 %) je menila tudi, da so bile vsebine aktualne (Slika 2). 

 

Slika 2: Ocena strokovnih vsebin delavnice in priporočilo kolegom. 
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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. 7 udeležencev je podalo predloge za izboljšanje organizacije in 9 za nove 

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

vprašanje. 

 

Predlogi za izboljšanje organizacije: 

 Nimam pripomb. Kratko, jedrnato, ravno tako kot mi je všeč.  

 Ali bi bilo možno, da bi vabila na delavnice dobili na e-mail? 

 Mogoče za vnaprej, da bi izbrali kakšen drugi dan v tednu namesto ponedeljka, recimo petek, 

manjše so gužve na cesti, vsaj proti Ljubljani, hvala.  

 Udeleženci so proti koncu precej iskali vzorce, ki jih še niso pogledali. Vem, da je težko 

organizirati bolj optimalen način morda celo nemogoč. Sama trenutno nimam boljše ideje.  

 Morda še prikaz kakšnega zanimivega primera. Sicer je bila organizacija zelo dobra – hvala! 

 Diskusija kakšnega zelo zahtevnega bmv, pri katerem so bila mnenja strokovne komisije, ki 

revidira brise različna.  

 Število preparatov je bilo preveliko, oz. preobilno, tudi koncentracija po 2 urah se zniža. 

Predlogi za strokovne vsebine: 

 Reaktivne spremembe.  

 HPV; zakaj se bo delalo le na dveh lokacijah? Kdaj je HPV res pozitiven in kdaj mejno in kako se 

interpretirajo rezultati?  

 Delavnica redkih karcinomov. 

 Delavnice aspiracijske citologije različnih organov, imunocitokemija in molekularno-genetske 

preiskave v citologiji. 

 Morda ponovno obnovo smernic, kaj katera diagnoza pomeni za bolnico (kakšen je nadaljnji 

postopek po določeni diagnozi).  

 Več predavanja o žleznih spremembah. 

 LUS - visok odvzem- pil visoke stopnje. 

 Razlika med APC-VS in PIL-VS.  

 Smernice za ginekologe. 


