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Spoštovani, 

Obveščamo vas, da ponovno pripravljamo učno delavnico Diagnostika predrakavih in rakavih 

sprememb materničnega vratu v vzorcih tekočinske citologije BD SurePath, ki je bila lani zaradi 

epidemije prestavljena. Delavnica bo potekala v treh delih in bo prilagojena pandemskim razmeram: 

 Individualni ogled posnetih uvodnih predavanj dr. Anneke van Driel iz Nizozemske, zaključni test

in evalvacijska anketa. Predavanja so v angleškem jeziku, v osmih modulih in trajajo skupaj okrog

5 ur. Na voljo bodo 10 dni.

 Spletna delavnica z uporabo video mikroskopije po vodstvom dr. Anneke van Driel, v angleškem

jeziku.

 Delavnica v živo z mikroskopiranjem preparatov tekočinske citologije SurePath v slovenskem

jeziku.

Zaradi negotove epidemiološke situacije termini še niso določeni. Delavnice želimo izvesti v maju in/ali 

juniju 2021. Točne termine in lokacijo delavnic, ki bodo potekale v živo, sporočimo takoj, ko bo mogoče, 

predvidoma vsaj en teden pred pričetkom prvega dela delavnic. Vljudno prosimo, da se na delavnico 

prijavite do 7. 5. 2021 preko spletne strani ZORA:  https://zora.onko-i.si/delavnica-sp . 

Tudi tokrat bo delavnica potekala v okviru Pilotne raziskave za umestitev tekočinske citologije v 

državni presejalni program ZORA. Nadgradili bomo znanje, ki ste ga pridobili na prvi tovrstni delavnici 

dne 17. septembra 2019 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po delavnici bomo s sedeža programa ZORA 

v vse slovenske citopatološke laboratorije po dogovorjeni časovnici v ocenjevanje poslali prvi set 

preparatov, pripravljen iz tekočinskih vzorcev slovenskih žensk. 

Kotizacije za delavnico ni. Postopek za pridobitev kreditnih točk za zdravnike je v teku. Vabljeni vsi 

presejalci in vsi citopatologi iz vseh slovenskih laboratorijev. Dodatne informacije o delavnici dobite pri 

Mojci Florjančič. Pišite ji na e-naslov zora@onko-i.si ali pa jo pokličite po telefonu 01/587-95-76.  

Upam, da se boste vi in vaši sodelavci delavnic udeležili in se obenem zahvaljujem za vaše dosedanje 

dobro delo v programu ZORA. Lepo vas pozdravljam v upanju, da bomo delavnico izvedli uspešno kljub 

posebnim razmeram in, da se kmalu spet vidimo v živo. 

Vse dobro,  

      Dr. Urška Ivanuš, dr. med. 

Vodja Državnega programa ZORA 
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