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Spoštovani patologi in specializanti patologije, 

v letošnjem letu smo v oddelku Program in Register ZORA (RZ) pripravili pilotno shemo 

zagotavljanja kakovosti v patologiji (SZKP), katere namen je ugotoviti, kakšna je skladnost med 

patologi pri postavljanju histopatoloških diagnoz na področju ginekološke patologije. Upamo, da 

bomo s tem prispevali k standardizaciji diagnostike na področju cervikalne patologije. K sodelovanju 

ste zato povabljeni vsi patologi in specializanti patologije, ki pregledujete tkivne vzorce materničnega 

vratu. Sodelovanje je prostovoljno. 

Članice strokovne skupine za histopatologijo (SSP) v programu ZORA so izbrale 10 preparatov, ki 

smo jih digitalizirali in pripravili shemo v elektronski obliki na spletni strani Zore. Vabljeni ste, da 

digitalizirane preparate pregledate in ocenite – zaradi lažje primerljivosti rezultatov smo diagnoze 

standardizirali v osem osnovnih diagnostičnih kategorij. Z analizo anonimiziranih odgovorov bomo 

ugotovili, ali se diagnostična merila med patologi v Sloveniji razlikujejo in na katerih področjih so 

morda dobrodošla dodatna izobraževanja in usklajevanje meril. Shema bo odprta za izpolnjevanje en 

mesec, do vključno 15. 12. 2017. 

Po zaključku bomo vse sodelujoče povabili na delavnico, na kateri bodo članice SSP predstavile 

primere in preliminarne rezultate sheme. Skupaj bomo pregledali preparate, komentirali morebitna 

razhajanja v diagnozah oz. diagnostičnih merilih, se pogovorili o diferencialnih diagnozah in uporabi 

morebitnih dodatnih metod (IHK ipd.) ter skupno zaključili diagnoze primerov. Določili bomo 

osnovno diagnostično kategorijo ter jo v primerih, ko je to potrebno, natančnejše opredelili. Na 

delavnici se bomo tudi pogovorili o morebitnih novostih na področju cervikalne patologije. 

Po delavnici bo RZ v sodelovanju s članicami SSP pripravil e-poročilo o rezultatih SZKP, upoštevajoč 

morebitne dopolnitve in sklepe s skupne delavnice. Anonimizirano e-poročilo bomo objavili na 

spletni strani DP ZORA, vsi sodelujoči v shemi pa boste na elektronski naslov prejeli personalizirano 

poročilo s potrdilom o udeležbi. Po pripravi zaključnega poročila se bo na spletni strani SZKP ob 

vsakem primeru aktivirala tudi zaključna diagnoza. 

Za sodelujoče v e-shemi SZKP in na delavnici SZKP bo RZ pridobil kreditne točke Zdravniške 

zbornice. 

 

Lepo vas pozdravljam, 
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