
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Spoštovani, 

 

 

vabimo vas na delavnico KONCEPT PRENOVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZORA (Zorica) – 

REŠEVANJE STROKOVNIH DILEM NA PODROČJU GINEKOLOGIJE, na kateri bomo predstavili 

vsebinske in tudi že nekatere tehnične rešitve novega informacijskega sistema.  

 

Ker je predvideno, da boste Zorico uporabljali pri vsakodnevnem delu v ambulanti ali se nanjo povezovali 

preko aplikativnih vmesnikov, prosimo, da se v večjih ustanovah dogovorite, da se delavnice udeleži vsaj en 

ginekolog, medicinska sestra in oseba, ki skrbi za informacijsko podporo. Vabljene tudi manjše ustanove 

in ambulante.  

Namen delavnice je zaposlenim v ginekoloških ambulantah in tistim, ki skrbite za informacijsko podporo 

ginekoloških ambulant, predstaviti nove informacijske rešitve programa ZORA in obenem preveriti nekatere 

še odprte zadeve z namenom, da bi bila Zorica čim bolj uporabnikom prijazna in prilagojena potrebam in za 

vas čim manj časovno potratna. 

 

V prvem delu delavnice bomo predstavili koncept in informacijsko rešitev z demonstracijo, v drugem delu 

pa bomo v poljudnem jeziku predstavili rešitve za povezovanje ginekoloških informacijskih sistemov. Progam 

delavnice je v prilogi. Več o konceptu Zorice si lahko preberete tudi v zborniku 7. Izobraževalnega dne 

progama ZORA in na spletni strani programa ZORA https://zora.onko-i.si/za-stroko/projekti/zorica/.  

 

Delavnica bo 17. junija 2019, od 12. do 18. ure v predavalnici Onkološkega inštituta Ljubljana, ki sprejme 

okoli 100 udeležencev. Prijavite se lahko izključno preko spletne prijavnice na https://zora.onko-i.si/za-

stroko/izobrazevanja/, od 15. maja 2019. Prosimo, da se prijavite le, če se boste srečanja zagotovo udeležili. 

Zadnji rok za prijavo je 7. junij 2019. Kotizacije ni. Postopek za pridobitev kreditnih točk za zdravnike in 

medicinske sestre je v teku. Potrdilo o udeležbi boste prejeli na elektronski naslov, ki bo naveden ob prijavi.  

Morebitne dodatne informacije o srečanju dobite pri Mojci Florjančič. Pišite ji na e-naslov zora@onko-i.si ali 

pa jo pokličite po telefonu 01/587-95-76. 

 

Prosimo vas za konstruktivno sodelovanje, verjamem, da skupaj zmoremo več!  

 

Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro, 

 

 
dr. Urška Ivanuš, dr. med. 

Vodja DP ZORA 

 

Priloga: Program 

Ljubljana, 10. maj 2019  

Št. dopisa: 21-13.300/ZORA 
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