
 

 

Sodelavke in sodelavci DP ZORA vas vabimo na  

 

Delavnice diagnostične citologije in patologije materničnega vratu / 
Diagnostic cytology and pathology of uterine cervix workshops 

 

ki bodo 20. in 21. maja 2016 v vajalnici Inštituta za patologijo  

Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani 

 

Izobraževalne delavnice, ki so namenjene presejalcem, citopatologom in patologom (tudi specializantom), organiziramo v 

okviru programa Zora skupaj z Onkološkim inštitutom Ljubljana, s Sekcijo za citopatologijo, z Združenjem za patologijo in 

sodno medicino in z Inštitutom za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Vodili jih bodo priznani strokovnjaki dr. Malcolm Hayes, dr. Jasenka Matisic in ga. Brenda Smith iz Agencije za rak 

Britanske Kolumbije (British Columbia Cancer Agency, BCCA), iz Vancouvra v Kanadi.  

 Prvi dan, petek, 20. maja 2016, bo namenjen citološkim spremembam materničnega vratu. Spremembe 

ploščatih in žleznih celic bomo gledali z interaktivnim mikroskopom in elektronsko glasovali ter razpravljali o 

možnih diagnozah in najboljši nadaljnji obravnavi bolnic. Na koncu bo predstavljena diagnoza po tkivni biopsiji. 

Predavatelji bodo prikazali tudi postopke zagotavljanja in nadziranja kakovosti v presejalnem programu za rak 

materničnega vratu v BCCA. 

 Drugi dan, sobota, 21. maja 2016, bo namenjen predvsem histopatologiji materničnega vratu. Znaten del 

izobraževanja bo namenjen interaktivnemu mikroskopiranju, e-glasovanju in razpravi ob primerih, ki jih bodo 

pripravili strokovnjaki iz BCCA. Na spletni strani ZORE bo pred delavnicami tudi e-tečaj, o primerih pa bomo 

razpravljali v enem izmed sobotnih sklopov. Del programa bo namenjen razpravi o težavnih ali vprašljivih 

primerih, s katerimi se v Sloveniji srečujemo pri vsakdanjem delu.  

 

Prijava: Prijavite se lahko s priloženo prijavnico ali prek spleta (spletna stran ZORA z naslovom http://zora.onko-i.si/, 

poglavje oz. gumb »Za stroko«, podpoglavje »Izobraževanja«).  

Število mest je omejeno na 50 udeležencev dnevno. Glede na vaše področje dela se lahko prijavite tudi samo za en dan. 

Zadnji rok za prijavo je 16. maj 2016 oziroma do zapolnitve mest. Če bo prijav preveč, bodo v petek imeli prednost 

citopatologi in presejalci, v soboto pa patologi. Postopek za pridobitev kreditnih točk za zdravnike je v teku. Kotizacije ni. 

Za morebitne dodatne informacije pišite na e-naslov zora@onko-i.si ali pokličite na telefonsko številko 01-5879-576  

Mojco Florjančič. 

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!  
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