
 
 
 

ZAPISNIK 
 
2. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 4. 12. 2007 ob 13. uri v sejni sobi 
Epidemiologije in registra raka, Stavba B Onkološkega inštituta Ljubljana 
 
 
PRISOTNI ČLANI: izr.prof.dr. Maja Primic Žakelj, dr.med., dr.Ana Pogačnik, dr.med., izr.prof.dr. 

Marjetka Uršič Vrščaj, dr.med., mag.Alenka Repše Fokter, dr.med., dr. 
Margareta Strojan Fležar, dr.med.,mag.Andrej Možina, dr.med., Blanka Mikl 
Mežnar, dr.med., Vivijana Snoj, dr.med., Marija Ilijaš Koželj, dr.med., Lucija 
Vrabič Dežman, dr.med., Ana Polajnar, v.m.s, Mojca Florjančič, v.m.s. 

 
PRISOTNOST OPRAVIČILI:  mag. Damjana Podkrajšek, dr.med. 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 1. sestanka PS ZORA z dne 2. 10. 2007 
2. Pripombe /dopolnila poročila o programu v letih 2006/2007  
3. Dogovor o načinu delovanja v skupini in poslovnik 
4. Razno 

3.1 Problemi in predlogi ambulantnih ginekologinj v zvezi s programom ZORA 
3.2 Drugo 

 
Ad 1. 
 
Pisnih pripomb na zapisnik 1. sestanka PS ZORA z dne 2. 10. 2007 ni bilo.  
Ustne pripombe: 

- M. Ilijaš Koželj sporoči pripombo ginekologov, da se strinjajo s tem, da storitev pregleda 
BMV ZZZS plača direktno citološkim laboratorijem.  

Sklep 1: Na naslednji sestanek PS se povabi predstavnika ZZZS, ki naj bi razložil trenutni način 
plačevanja pregledov BMV ter  možnosti za ustreznejšo rešitev. 

 
- M. Primic Žakelj predlaga dopolnitev zapisnika v zvezi s poslovnikom in sicer: M. Primic 

Žakelj je Ministrstvo za zdravje zaprosila za pravno mnenje o nujnosti priprave poslovnika. 
Glede na pravno mnenje poslovnik ni obvezen, ker so naloge članov PS navedene v sklepu o 
imenovanju, za lažje delo skupine pa se ga lahko pripravi kot interni akt. Člani ugotovijo, da 
poslovnik ni obvezen, vseeno pa ga želijo imeti. M. Primic Žakelj bo skupaj z B. Mikl 
Mežnar pripravila predlog poslovnika ter ga v dopolnilo posredovala tudi vsem članom PS.  

Sklep  2: M. Primic Žakelj in B. Mikl Mežnar bosta pripravili predlog poslovnika ter ga v dopolnilo 
posredovali vsem članom PS. Poslovnik se potrdi na naslednji seji PS. 
 
S temi pripombami se zapisnik 1. sestanka Programskega sveta Državnega programa ZORA z dne 
02. 10. 2007 sprejme. 
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L. Vrabič Dežman kot prvo točko dnevnega reda predlaga ureditev pravno formalnih pogojev za 
delo članov PS, zato sta bili točki  2 in 3 soglasno zamenjani. 
 
Ad 3. 
  
L. Vrabič Dežman želi poslovnik o delovanju PS in pisno odločbo glede potnih nalogov ter 
finančnega nadomestila za opravljeno delo  v skladu z zakonom. 
M. Primic Žakelj obrazloži, da po pravilniku o plačevanju predstavniki voljenih teles prejmejo 
sejnino v višini dnevnice za odsotnost nad 12 ur ter potne stroške za vožnjo v kraj izven kraja 
delovne organizacije, kjer je posamezni član redno zaposlen. Člani morajo priložiti izjavo, da teh 
sredstev niso prejeli že iz svoje delovne organizacije. M. Primic Žakelj pove, da ni znano, ali ima 
Ministrstvo za zdravje odobrena  sredstva v te namene. B. Mikl Mežnar poda obrazložitev, da v 
sklepu o imenovanju članov v Programski svet ni odločbe o načinu plačevanja članov. Zato bo na 
Ministrstvu za zdravje posredovala za dopolnjen sklep o imenovanju.  
 
Sklepi: 

1. B. Mikel Mežnar bo na Ministrstvo za zdravje zaprosila za dopolnitev sklepa o 
imenovanju v PS v zvezi s povračilom stroškov za udeležbo na sestankih in sejninio.  

2. Člani se strinjajo, da nadaljujejo strokovno delo, za vse nadaljnje aktivnosti pa 
morajo biti zagotovljeni pravno formalni pogoji.  

 
 
Ad 2. 
 
M. Primic Žakelj  se opraviči za zamudo pri posredovanju delovne verzije Poročila o rezultatih 
državnega programa ZORA v letih 2006 in 2007 ter predlaga pregled vsebine poročila.  
L. Vrabič Dežman želi pred tem podati štiri generalne pripombe na Poročilo: metodologija naj bo 
ista, kot je bila v Poročilu o poteku državnega programa ZORA v letih 2003 in 2004, predvsem želi 
natančnejše podatke o delu laboratorijev; korelacija citoloških in histoloških izvidov bi morala biti 
narejena po laboratorijih; v poročilu naj bodo navedeni avtorji poročila, statistiki, člani PS naj bodo 
napisani na koncu poročila. V poglavju o incidenci RMV želi podatek ali so razlike statistično 
signifikantne. M. Primic Žakelj obrazloži, da metodologija prikazovanja podatkov ni bila določena, 
register ZORA pa je razširjen tudi z registrom histoloških izvidov, zato je vsebina Poročila vsako 
leto dopolnjena z novimi vsebinami in dodatnimi analizami. V primeru, da bi objavili natančnejše 
podatke po laboratorijih, bi morali objaviti tudi podatke po posameznih ginekologih oz. napotnih 
ambulantah, kar bi lahko dodali kot prilogo.  
V nadaljevanju M. Primic Žakelj natančno predstavi vsa poglavja Poročila o rezultatih državnega 
programa ZORA v letih 2006 in 2007. V poglavju o korelaciji citoloških in histoloških izvidov 
izpostavi problem poimenovanja skupin patoloških sprememb. A. Možina predlaga prikaz podatkov 
ločeno za atipične žlezne celice. Člani so enotni, da v Poročilu ne bi objavljali natančnejših 
podatkov, lahko pa bi jih objavili v ločenem gradivu, namenjenem Ministrstvu za zdravje oz. PS DP 
ZORA. Zaenkrat posebnega poglavja Zaključki ne bomo pisali. 
 
Sklepi: 

1. Poročilo dopolniti s spremenjenimi imeni skupin patoloških sprememb. 
2. Člane in naloge PS se objavi na koncu Poročila. 
3. Pisne pripombe na Poročilo o rezultatih DP ZORA v letih 2006 in 2007 bodo člani PS 

poslali do 15. 12. 2007. M. Primic Žakelj dopolne poročilo s predlogi, lektor pregleda tekst, 
natisnjeno poročilo se v začetku leta 2008 razpošlje na ustrezne naslove. 
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Ad 4. 
 
M. Ilijaš Koželj postavi vprašanje, kakšen preventivni pregled lahko ginekologi zabeležijo pri 
ženskah, ki pridejo na pregled z vabilom, nimajo pa več maternice. Ginekolog sicer lahko pregled 
označi kot kurativni, težave pa nastopijo ob kontroli dokumentacije s strani ZZZS. B. Mikl Mežnar 
predlaga preventivni pregled v menopavzi. M. Primic Žakelj predlaga spremembo definicij 
preventivnih pregledov in predlaga možnost enega preventivnega pregleda tudi za tiste ženske brez 
maternice, ki pridejo na pregled z vabilom.  
 
M. Strojan Fležar opozori na to, da citološki laboratoriji konec leta obnavljajo pogodbe z 
ginekologi, vendar so za to potrebni javni razpisi, na katere se lahko javijo vsi laboratoriji. Kljub 
prošnji, poslani na MZ v letu 2006, se pogodbe še vedno sklepajo le za eno leto, kar povzroča 
težave pri stokovnem delu in pri kadrovanju, saj strokovnjakov ne morejo zaposliti za nedoločen 
čas, dokler ne sklenejo pogodb. B. Mikl Mežnar predlaga ponoven dopis v imenu DP ZORA. 
 
Sklepi: 

1. Predstavnik ZZZS mora pojasniti, kako se beleži preventivni pregled pri ženskah 
brez maternice. 

2. M. Strojan Fležar pripravi dopis v imenu DP ZORA. Dopis se naslovi na MZ in 
ZZZS. 

3. Naslednji sestanek PS ZORA bo 15. 01. 2008 ob 13h. 
 
 
 
Zapisala: Mojca Florjančič 
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