
 
 
 
Zapisnik 1. sestanka programskega sveta DP ZORA 
 
Kraj in datum: Onkološki inštitut, 02.10.2007 
Ura: 13.00- 15.00 
 
Prisotni: 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., mag. Damjana Podkrajšek, dr. med., Ana Polajnar, v.m.s, Mojca Florjančič, v.m.s. 
 
Opravičeno odsotni: Marija Ilijaš Koželj, dr.med., Lucija Vrabič Dežman, dr.med. 
 
 
 
Dnevni red:  

1. Pojasnilo o vlogi ZORE in pravnoformalnih zadevah 
2. Pregled sedanjega stanja programa 
3. Nadaljnje aktivnosti: 

- sodelovanje pri pripravi letnega poročila 
- morebitna revizija navodil za izvajanje programa in za laboratorije 

4. Razno 
 
M. Primic Žakelj je v začetku opravičila izostanek članic Programskega sveta (PS) M. Ilijaš Koželj in L. Dežman Vrabič. 
 
 
 
Ad 1 
 
M. Primic Žakelj je v uvodu podala seznam nalog PS, ki so ga prejeli vsi člani PS, skupaj s sklepom o imenovanju, s strani 
Ministrstva za zdravje.  
Ministrstvo za zdravje je v novem PS zmanjšalo število članov. Vsi člani PS so se strinjali, da Programski svet sicer nima 
veliko formalnih pooblastil, lahko pa kot strokovni organ Ministrstvu za zdravje in v okviru predpisanih nalog posreduje pisne 
predloge za kakovostnejše izvajanje DP ZORA. 
 
V skladu s skupnim ciljem izboljšati kakovost delovanja programa so sprejeti spodaj navedeni sklepi. 
 
Sklepi: 

1. Člani PS pripravijo pisne predloge za dopolnitev obstoječega Preliminarnega poročila o 
rezultatih v letih 2006 in 2007 do 15. 10. 2007. 

2. Dopolnjeno Poročilo o rezultatih delovanja DP ZORA v letih 2006 in 2007 se natisne v vezani obliki do 
konca leta 2007. 

3. Kot vzorec letnih poročil prejmejo člani PS internetni naslov poročila angleškega programa: 
 http://www.cancerscreening.nhs.uk/cervical/publications/2006review.html– pregledno poročilo 
http://www.ic.nhs.uk/webfiles/publications/cervicscrneng2006/Cervical%20bulletin%202005-
06.pdf-   natančnejše statistično poročilo 
 in programa Britanske Kolumbije:  
http://www.bccancer.bc.ca/NR/rdonlyres/34F5A494-73CD-4A7C-908A-
D34F9E7B1F09/22582/2006ccsp_annual_reportFINAL1.pdf

   Prejšnja poročila programa ZORA so  v elektronski obliki na spletni strani DP ZORA: 
  http://www.onko-i.si/zora/ . 

4. V letu 2008 na podlagi analiz podatkov PS postopno predlaga ukrepe za izboljšanje presejalnega 
programa; pisne predloge posreduje Ministrstvu za zdravje. 

5. Strokovni podskupini PS (skupini ginekologov in citologov) pregledata obstoječe smernice in pravilnik 
ter Programskemu svetu predlagata morebitne dopolnitve ter ponatis dokumentov. 
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Ad 2 
 
M. Primic Žakelj je obrazložila trenutno stanje v delovanju DP ZORA. Vsi prisotni člani so prejeli Preliminarno poročilo o 
rezultatih v letih 2006 in 2007. Glede na znižano število izvidov BMV v letu 2006 predvidevamo, da nekateri laboratoriji v 
register ne pošiljajo vseh izvidov. Laboratorij SIZE d.o.o. je datoteko z izvidi BMV posredoval nazadnje v avgustu 2006. B. 
Mikl Mežnar je sporočila, da laboratorij SIZE nima dovoljenja za delo, vendar zaradi pritožbe na sodišču postopek pravno še 
ni zaključen.  
 
Po daljši razpravi so člani ugotovili, da bi bilo potrebno spremeniti način plačevanja storitev; plačani naj bi bili le laboratoriji, ki 
izpolnjujejo vse predpisane pogoje za delovanje. Glede na te težave bi bilo verjetno potrebno spremeniti način vabljenja in 
plačevanja pregleda BMV. Vabilo na preventivni ginekološki pregled naj bi veljalo kot napotnica za pregled in plačilo storitve 
ginekologu in laboratoriju, plačilo pa naj bi izvajal direktno Onkološki inštitut oz. Program ZORA.  
 
Ker vsi izvajalci ne vabijo svojih opredeljenih žensk, prejemajo od leta 2007 vabila vse ženske iz ciljne skupine, ki jim BMV ni 
registriran 3,5 let. Zaradi časovnega zamika pri posredovanju izvidov v register ZORA ženske pogosto dobivajo vabila tik po 
tem, ko so že bile na pregledu, zato bo treba podaljšati obdobje od datuma zadnjega izvida BMV do datuma tiskanja vabila 
na 4 leta. 
 
Sklepi: 
 

1. Ženske bodo iz centra ZORA prejemale vabila na preventivne preglede 4 leta po registriranem izvidu (razlika med 
datumom odvzema BMV do tiskanja vabila na preventivni pregled)- izključene vse, za katere je znan podatek, da 
nimajo maternice.. 

2. Ob morebitni spremembi organizacije preventivnega programa bi vabilo na preventivni ginekološki pregled veljalo 
kot napotnica za plačilo storitve. 

3. Skupina članov PS spremlja stanje na terenu in o morebitnih nepravilnostih poroča Ministrstvu za zdravje in 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje. 

4. Program ZORA pripravi število BMV po napotnih ambulantah in  po mesecih. 
 

Ad 3 
 
Glede na letno poročilo so člani ugotovili, da so se razlike med laboratoriji zmanjšale, kljub temu pa bi bilo potrebno 
predlagati organizacijske spremembe za boljše kazalce.  
Strokovni skupini PS ZORA bosta pregledali obstoječe smernice in pripravili predloge za morebitne spremembe in dopolnila 
do konca leta 2007.  
Pripraviti bi bilo potrebno priporočilo o izobraževanju ginekologov, presejalcev, citopatologov ter doreči način plačila ter 
plačnika. 
 
Sklepi: 

1. Čalni PS bodo pregledali navodila za laboratorije in za izvajanje programa in pripravili predlog morebitnih dopolnil 
oz. sprememb do 31.10.2007. 

2. Sklepi pod točko 1. 
 
Ad 4 
 
- Za namestnika vodje PS DORA je bila predlagana in soglasno sprejeta M. Uršič Vrščaj. PS se sestaja v polnem številu, za 
lažje operativno delo pa delujeta skupini za ginekologijo (M. Uršič Vrščaj) in citopatologijo (A. Pogačnik). 
 
- Ginekologinja Ksenija Šelih Martinec, brez koncesije, pošilja vabila na preglede in cenik samoplačniških storitev v uradnih 
ovojnicah DP ZORA. Člani se strinjajo, da je o tem potrebno  obvestiti Ministrstvo za zdravje in ZZZS. 
 
- Glede na rezultate povezovanja registra raka, ZORA in histoloških izvidov bi  bilo potrebno preveriti vse nove primere 
invazijskega raka in odpraviti morebitne nepravilnosti v postopkih. Pripraviti je potrebno tudi protokol za pregled teh 
rezultatov. 
A. Repše Fokter je obvestila prisotne o analizi novo odkritih primerov karcinomov v zadnjih treh letih v regiji Celje, ki jo bo 
predstavila na kolposkopski delavnici  16. 11.2007, ki jo organizirata SB Celje in ZZV Celje. D. Podkrajšek vsem članom 
razdeli vabila na delavnico. Prisotni so bili mnenja, da bi podobne analize in izobraževanja pripravili postopno za vse 
zdravstvene regije.  
 
- Pripraviti bi bilo potrebno tudi protokol za spremljanje kakovosti izvajanja programa.  
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 - Zaradi neenotnih obrazcev histoloških izvidov bi bilo potrebno uvesti enoten obrazec ter dopolniti obstoječi informacijski 
sistem za vnos histoloških izvidov. 
 
- Gradivo za sestanke Programskega sveta morajo člani prejeti en teden pred sestankom. Sestanki PS bodo predvidoma prvi 
torek v mesecu ob 13. uri, najmanj štirikrat letno. 
 
- M. Strojan Fležar poroča o pisnem zahtevku ginekologa, naj spremeni izvid pri pacientki. Glede na to, da lahko pride do 
napak v katerikoli fazi od vzema BMV do posredovanja v Register ZORA, je potrebno pripraviti navodila za postopke pri 
odkritih napakah in jih vključiti v revidirana navodila oz. sporočiti vsem izvajalcem. 
 
 
Sklepi: 

1. PS pripravi protokol za povezave baz podatkov iz Registra raka, registra ZORA ter registra histoloških izvidov. 
2. Strokovna podskupina citopatologov pripravi ustrezna navodila za poenoteno evidentiranje histoloških izvidov – 

enotno napotnico. Začasna metodološka navodila prevzame V. Snoj. 
3. Gradivo za sestanke PS člani prejmejo en teden pred sestankom. 
4. Naslednji sestanek PS bo v torek, 6. 11. 2007, ob 13. uri, v prostorih Registra raka. 
5. PS pripravi navodila o postopkih ob morebitnih napakah, ne glede na mesto nastanka (ginekolog, laboratorij, 

register). Pri zamenjavi stekelc in napotnic se izvidov ne popravlja, priporoči se ponovni odvzem BMV pri obeh 
pacientkah. Navodila se posreduje vsem ginekološkim ambulantam in laboratorijem. 

 
 
 
 
Zapisala: Mojca Florjančič 
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