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Zadeva: Vabilo na Obnovitveni kolposkopski tečaj in Programske smernice DP ZORA  

 

 

Lepo pozdravljeni, 

 

Vabimo vas, da se prijavite na Obnovitveni kolposkopski tečaj, odobren s strani Evropskega združenja za 

kolposkopijo (EFC), ki bo letos zaradi pandemije COVID-19 potekal virtualno, v petek, 18. februarja 2022. Tečaj 

organizirajo Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo – Slovenskega 

zdravniškega društva (ZGO-SZD) v sodelovanju s programom ZORA – Onkološki inštitut Ljubljana, Klinični 

oddelek za ginekologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana in Klinika za ginekologijo in perinatologijo, UKC 

Maribor. 

 

Tudi letos smo pripravili aktualen in zanimiv program, ki je razdeljen v dva večja sklopa:  

 V prvem sklopu vam bodo priznani slovenski strokovnjaki predstavili predvsem teoretični del 

kolposkopske preiskave, novosti pri odkrivanju, obravnavi in sodobnem načinu zdravljenja raka 

materničnega vratu, okužbah s HPV in WHO klasifikaciji tumorjev ženskega genitalnega trakta. Izvedeli 

boste tudi novosti s področja reorganizacije kolposkopije in registraciji kolposkopistov, kot je zapisano 

v Programskih smernicah. 

 V drugem sklopu sledi virtualna kolposkopska delavnica udeležencev z interaktivnim reševanjem 

problemov. 

Ob prijavi se boste lahko odločili za dodatni aktivnosti: 

 
 Po opravljenem virtualnem tečaju: individualno delo v kolposkopski ambulanti z mentorjem. 

 Po prijavi na tečaj: virtualno ocenjevanje kolposkopskih slik na učni platformi ZORA.  

Prijava: 

 Prijava je enostavna, letos samo elektronska, preko spletne strani ZORA. 

 Prijavnico najdete na spletni strani programa ZORA, na podstrani Za 

stroko/Izobraževanja, do katere dostopate prek https://zora.onko-i.si/kolpo-2022 oz. 

QR kode desno. 

 Vljudno vas prosimo, da v elektronsko prijavnico vnesete vse zahtevane podatke.  

 Zadnji rok za prijavo je torek, 15. februar 2022.  

https://zora.onko-i.si/kolpo-2022


 

 

 

 

Na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi, boste prejeli: 

 Nekaj dni pred dogodkom – povezavo do virtualne konference. Povezava na konferenco bo enostavna 

in ne bo zahtevala posebnih spretnosti in znanj. 

 Po dogodku – e-potrdilo o udeležbi (potrdilo bodo prejeli le tisti, ki bodo prisotni cel tečaj), anketo in 

povezavo do e-zbornika. 

Kotizacija in kreditne točke: 

 Kotizacija za specialiste je 200 eur, za specializante 150 eur. Kotizacijo plačate ZGO-SZD, podatke 

najdete na programu. 

 Kreditne točke za zdravnike bodo zagotovljene.  

Morebitne dodatne informacije dobite pri Martini Pečlin (martina.peclin@kclj.si, tel. 01-439-75-90) in Mojci 
Florjančič (zora@onko-i.si ali 01-587-95-76). 
 
Druga obvestila: 

 Sporočamo vam tudi, da smo na spletni strani programa ZORA objavili Programske smernice 

Državnega programa ZORA, ki so dostopne na podstrani Za stroko/Strokovna priporočila in smernice: 

https://zora.onko-i.si/za-stroko/strokovna-priporocila-in-smernice  

 Od 17. do 23. januarja 2022 je potekal 16. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. 

Ob tej priložnosti smo na Onkološkem inštitutu Ljubljana v besedi in sliki povzeli dogajanje v programu 

ZORA v preteklem letu ter izdali sporočilo za medije in foto poročilo prve obletnice globalnega 

gibanja za eliminacijo raka materničnega vratu, ki sta objavljena na spletni strani programa ZORA: 

https://zora.onko-i.si/novice  

 Na spletni strani smo objavili zbornik predavanj 11. izobraževalnega dne programa ZORA: 

https://zora.onko-i.si/11zd  

Lep pozdrav v imenu vseh, ki se trudimo z organizacijo kolposkopskega tečaja v upanju, da nam bo ponovno 
uspelo pripraviti zanimive in aktualne vsebine!  
 
Veselimo se ponovnega druženja z vami, 
 

 
doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med.      prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med. 
    vodja programa ZORA          vodja kolposkopskega tečaja,  
                 predsednica ZGO-SZD 
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