Ljubljana, 5 junij 2020
Št. dopisa: 13-2020/ZORA

Spoštovani,
V okviru projekta prenove informacijskega sistema ZORA (Zorica), ki poteka pod okriljem Državnega programa
ZORA, smo prišli do faze, ko je s pomočjo pripravljenih navodil in usmeritev že možno pričeti z deli na aplikativnih
vmesnikih, ki bodo omogočali integracijo lokalnih informacijskih laboratorijskih in ginekoloških sistemov z Zorico.
Projekt Zorica smo izvajalcem in odločevalcem programa ZORA predstavili ob več različnih priložnostih. Uporaba Zorice
bo za izvajalce programa ZORA obvezna preko portala ali aplikativnih vmesnikov. Več o konceptu Zorice in zakonski
podlagi si lahko preberete tudi na posebnih spletnih podstraneh programa ZORA.
Vljudno vas vabimo na spletno delavnico Prenova informacijskega sistema programa ZORA – predstavitev
uporabe aplikativnih vmesnikov in tehnični napotki za izdelavo.
Delavnica bo potekala dne 16. 6. 2020 s pričetkom ob 10 uri.
Delavnica bo razdeljena v dva dela:
• Splošni del: predavatelja bosta predstavila koncept Zorice in umestitve aplikativnih vmesnikov v koncept Zorice.
• Tehnični del: predavatelj bo predstavil tehnične specifikacije za pripravo aplikativnih vmesnikov in podal odgovore
na vaša vprašanja.
Podroben program najdete v priponki.
Predstavitev je namenjena predvsem informatikom in podpornim službam, ki v slovenskih zdravstvenih ustanovah
skrbijo za informacijsko podporo ginekoloških ambulant in citopatoloških laboratorijev, zato smo na delavnico povabili
vsa podjetja, ki izvajajo informacijsko podporo zdravstvenim ustanovam. Identificirali smo jih preko posebne ankete med
izvajalci programa ZORA. Vabljeni so tudi vodje informatike v zdravstvenih ustanovah ter izbrani strokovni sodelavci
programa ZORA.
Prosimo vas, da udeležbo potrdite na podpora.zora@onko-i.si! Na navedeni e-naslov se lahko prijavijo tudi interesenti
za ponovitve delavnice. Ker zaradi zagotavljanja konstruktivne razprave ne moremo in ne želimo na eni delavnici imeti
prevelikega števila udeležencev, bomo delavnico po potrebi ponovili.
Za vsa dodatna vprašanja in predloge nas lahko kontaktirate:
• tehnična vprašanja: podpora.zora@onko-i.si, 01 5879 323 (g. Tomaž Tušek)
• vsebinska vprašanja: zora@onko-i.si; 01 5879 576 (ga. Mojca Florjančič)
Prosimo vas za konstruktivno sodelovanje, v skupni skrbi za zdravje slovenskih žensk.
Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro,

dr. Urška Ivanuš, dr. med., specialistka javnega zdravja
Vodja Državnega programa ZORA
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