
 

 

 

OBNOVITVENI KOLPOSKOPSKI TEČAJ 

18. februar 2022, spletni seminar 

 

 

OCENA IZOBRAŽEVALNEGA DNE IN PREDLOGI 

UDELEŽENCEV 

 

Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA 

Onkološki inštitut Ljubljana  

Marec 2022 

 

 

 

 

 

 

18. februarja 2022 smo z namenom zagotavljanja kakovostne kolposkopije v Sloveniji v soorganizaciji 
Združenja za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo – Slovenskega zdravniškega 
društva, Državnega progama ZORA (Onkološki inštitut Ljubljana), Kliničnega oddelka za ginekologijo 
(Ginekološka klinika, UKC Ljubljana) in Klinike za ginekologijo in perinatologijo (UKC Maribor) uspešno 
izvedli Obnovitveni kolposkopski tečaj (odobren s strani Evropskega združenja za kolposkopijo, EFC). 

V prvem, teoretičnem, delu so predavali priznani slovenski strokovnjaki, v drugem delu pa je potekala 
virtualna kolposkopska delavnica z interaktivnim reševanjem problemov. Udeleženci so se lahko poleg 
spletnega seminarja odločili tudi za individualno delo z mentorjem v kolposkopski ambulanti, imeli pa 
so tudi možnost virtualnega ocenjevanja kolposkopskih slik na učni platformi ZORA. 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati ankete, ki smo jo udeležencem po elektronski pošti poslali 
skupaj s potrdilom o udeležbi. 

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


 

UDELEŽBA 

Na tečaj smo povabili specialiste in specializante ginekologije, 87 se jih je tečaja udeležilo. Od tega jih 

je 53 rešilo anketo, pri čemer je bilo 36 specialistov ter 13 specializantov (Tabela 1). 

Št. udeležencev  Št. rešenih anket 

87 53 (60,9 %) 
 

 

REZULTATI VPRAŠALNIKA – ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DOGODKA  

Udeležence smo prosili, da dogodek ocenijo z eno oceno od 1 do 5, pri čemer 1 predstavlja najslabšo 

in 5 najboljšo oceno. Večina udeležencev je dogodek ocenila s 5 oz. 4. Povprečna ocena dogodka je 

4,5. Podatki so prikazani v Tabeli 2. 

Tabela 2: Ocena dogodka. 

Ocena dogodka Št. ocen (N) Delež (%) 

1 0 0 

2  1 1,9 

3  4 7,5 

4  15 28,3 

5 33 62,3 

Skupaj 53 100,0 

Povprečna ocena: 4,5 

 

Podobno oceno kot sam dogodek (4,5) je dobila tudi tehnična izvedba dogodka (4,6), najvišjo oceno 

pa so udeleženci namenili prijaznosti in trudu organizatorjev (4,7). Časovnico poteka predavanj so 

udeleženci ocenili z oceno 4,3 (Slika 2).  

 

Slika 2: Prikaz povprečnih ocen organizacije in izvedbe dogodka na lestvici od 1 (nezadovoljivo) do 

5 (odlično). 
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OCENA STROKOVNIH VSEBIN DOGODKA IN PODATKI O PONOVNI UDELEŽBI  

Vsi udeleženci so strokovne vsebine dogodka označili kot pomembne pri njihovem delu in bi dogodek 

priporočila svojim kolegom. Večina meni, da so bile strokovne vsebine aktualne (93,8 %) in 

predstavljene na razumljiv način (95,9 %) (slika 3). 

 

 

Slika 3: Ocena strokovnih vsebin in priporočilo kolegom. 
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