ZAPISNIK
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DNEVNI RED:
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Pregled zapisnika sestanka PS ZORA dne 26. 11. 2015
Pregled opravljenega dela v letu 2016 in načrt dela za leto 2017
Prenova informacijskega sistema DP ZORA
Prenova presejalne politike – časovnica do leta 2021
7. izobraževalni dan DP ZORA
Razno

V uvodu je bila potrjena zapisničarka. Predsednica ugotovi sklepčnost PS.
Ad 1.
M. Primic Žakelj je na kratko povzela sklepe zadnjega sestanka Programskega sveta državnega
programa ZORA (PS DP ZORA) z dne 26. 11. 2015. Na Ministrstvu za zdravje so za članici PS na
novo imenovali ginekologinji Renato Završnik Mihič in Urško Gašper Oblak, saj se dosedanji
članici sestankov PS nista udeleževali. Večina sklepov zadnjega sestanka je bila že realiziranih.
Nerešeno ostaja plačevanje pregledovanja brisov materničnega vratu na način, ki bi zagotovil večjo
stabilnost sistema. Ustanovljene so bile štiri strokovne skupine (SS za citološko diagnostiko, SS za
histološko diagnostiko, SS za molekularno diagnostiko in SS za ginekologijo), ki uspešno delujejo
že od leta 2016. O spremembi na obrazcu Citološki izvid – klasifikacija po Bethesdi so bili
obveščeni vsi izvajalci. Pobuda o sestankih koordinatorjev na NIJZ je realizirana delno; v letu 2017
je bilo organizirano eno srečanje. ZD Ljubljana sje ponovno posredoval pobudo o elektronskem
obrazcu Citološki izvid – klasifikacija po Bethesdi. Zaradi trenutno veljavne zakonodaje bo do
modernizacije sistema programa ZORA v uporabi papirnata napotnica.
Sklep 1: Zapisnik 14. sestanka Programskega sveta Državnega programa ZORA z dne 26. 11. 2015
se potrdi in sprejme.
Ad 2.
M. Primic Žakelj je poročala o opravljenem delu nosilca programa v letu 2016, A. Pogačnik o
opravljenem delu SS za citologijo, M. Strojan Fležar o opravljenem delu SS za patologijo, U. Ivanuš
o opravljenem delu SS za molekularno diagnostiko (vodja te skupine je Veronika Kloboves
Prevodnik, ki zaenkrat še ni članica PS), Š. Smrkolj o opravljenem delu SS za ginekologijo. Vse
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vodje strokovnih skupin so predstavile tudi plan dela za leto 2017. Natančno poročilo in plan za vse
skupine je v prilogi »ZORA_poročilo 2016 in plan 2017_za PS ZORA 14mar2017.ppt«.
M. Primic Žakelj je B. Kociper prosila za informacije o novem predlogu zakona o varstvu osebnih
podatkov. B. Kociper bo stanje preverila v pravni pisarni Ministrstva za zdravje in sporočila
odgovor. B Kociper je povedala, da nov Zakon o zbirkah podatkov še ni sprejet in morda tudi v letu
2017 še ne bo. Posamezni izvajalec lahko na Ministrstvo za zdravje poda predlog s spremembami, ki
je lahko prednostno obravnavan. Spreminja se tudi Zakon o zdravstvenem zavarovanju, s katerim naj
bi se ukinilo dodatno zdravstveno zavarovanje. U. Ivanuš je poudarila, da želimo presejalne preglede
omogočiti tudi ženskam brez zdravstvenega zavarovanja.
V predlogu prenove informacijskega sistema DP ZORA so tudi standardni dopisi/obvestila ženskam
o rezultatih pregleda BMV. Osnutke različnih obvestil je pripravila U. Gašper Oblak in jih v
morebitno dopolnitev poslala v Register ZORA. U. Gašper Oblak je predstavila osnovni koncept
obveščanja žensk.
R. Završnik Mihič je opozorila na več težav, ki jih opažajo ginekologi pri svojem delu:
- ginekologi težko dosežejo kvoto 70 % preventive, problem so predvsem ženske brez maternice in
ženske s patološkimi BMV, ki so lahko neustrezne za presejanje tudi več let;
- nekateri ginekologi za isti termin pregleda žensko obveščajo večkrat (po telefonu, preko sms
sporočil, z dopisom), kar predstavlja ogromno dodatnega dela, ki ni ovrednoteno;
- medicinske sestre opravljajo veliko preveč administrativnega dela, posebno z vnašanjem izvidov v
lokalni informacijski sistem;
- mlajša dekleta nimajo cepilnih knjižic, zato pogosto sploh ne vedo, če so bila cepljena – nujno bi
bilo treba vzpostaviti register cepljenih deklet;
- samoplačniški pregledi v sistemu niso zabeleženi kot samoplačniški;
- ženske brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimajo kritih vseh storitev, še hujša težava je
pri ženskah brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja;
- ginekologi nimajo povrnjenih vseh materialnih stroškov (npr. vrednost znamke na vabilu);
- ZZZS izvaja nadzor pri ginekologih, ki delajo pod ali nad povprečjem vseh ginekologov.
M. Primic Žakelj in U. Ivanuš sta povedali, da bo na večino vprašanj odgovor podan v naslednji
točki dnevnega reda o prenovi informacijskega sistema DP ZORA.

Ad 3.
U. Ivanuš je predstavila plan prenove informacijskega sistema DP ZORA z novimi
funkcionalnostmi, ki bo podrobneje predstavljen na 7. izobraževalnem dnevu DP ZORA ter v
prispevkih na to temo v zborniku izobraževalnega dne, ki so dostopni tudi na spletni strani DP
ZORA: https://zora.onko-i.si/za-stroko/izobrazevanja/7-zorin-dan/zbornik/ in v prilogi 2 »Prenova
presejalne politike_PPT za zapisnik PS.ppt«.
Poudarila je, da bo zagotovo treba skleniti kompromis med vsemi deležniki programa ZORA, je pa
nujno, da prenovljen sistem poveže v e-krog vse izvajalce, jim omogoči varno in kakovostno delo ter
tudi izmenjavo podatkov, ki jih potrebujejo za svoje delo. Ob tem se administrativne obremenitve
izvajalcev ne smejo povečati, temveč mora sistem premostiti nekatere težave, s katerimi se izvajalci
srečujejo sedaj pri vsakodnevnem delu (na primer dvojno vnašanje izvidov BMV v laboratoriju in
pri ginekologu). Prenovljen sistem bo fleksibilen, ginekologi bodo ohranili strokovno suverenost pri
odločitvah o obravnavi ženske.
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Ad 4.
U. Ivanuš je predstavila prenovo presejalne politike – časovnico do leta 2021. Opozorila je, da je
pred prenovo nujno prenoviti informacijski sistem DP ZORA. Povzetek načrta časovnice prenove, ki
ga je ustno predstavila UI na sestanku in ki bo prikazan tudi na 7. izobraževalnem dnevu DP ZORA,
je v priponki.
Ad 5.
M. Primic Žakelj je predstavila preliminarni program 7. izobraževalnega dne DP ZORA, ki je
usklajen z vodji strokovnih skupin in prosi za morebitne predloge in vprašanja. Letos bo izkušnje o
promociji in komunikacijo s ciljno populacijo predstavila dr. Megan Smith iz Avstralije.
R. Završnik Mihič je izpostavila pomanjkljive informacije, ki jih imajo pri nas ženske v zvezi s
cepljenjem proti HPV. Zanima jo tudi, kakšna zavarovanja imajo v Avstraliji. U. Ivanuš je razložila,
da morajo sedaj v Sloveniji starši s podpisom dovoliti ali zavrniti cepljenje. Vprašanja bo tuji
predavateljici možno zastaviti na delavnici 18. maja 2017, na katero so vabljeni tudi člani PS DP
ZORA.
Sklep 1: Člani strokovnih skupin in PS DP ZORA vnaprej pripravijo vprašanja za delavnico z
Megan Smith in jih posredujejo U. Ivanuš.
Ad 6.
M. Primic Žakelj prosi za morebitne predloge in vprašanja članov PS DP ZORA v zvezi s prenovo
informacijskega sistema ZORA. U. Gašper Oblak se strinja, da bo nov sistem zmanjšal
administrativno delo medicinskih sester; do takrat bi ginekologi želeli možnost tiskanja obrazca
Citološki izvid – klasifikacija po Bethesdi v dvojniku. V laboratoriju bi lahko izvide kopirali in
kopijo posredovali ginekologu. M. Strojan Fležar je opozorila na veliko možnost napak pri kopiranju
izvidov v laboratoriju. Trenutna zakonodaja jasno določa način pošiljanja izvidov in arhiviranje
izvidov v laboratorijih, parcialno reševanje težav ni primerno.
U. Ivanuš je predstavnico B. Kociper z Ministrstva za zdravje zaprosila za pomoč in podporo pri
pridobivanju finančnih sredstev za prenovo programa ZORA. B. Kociper je povedala, da je ZZZS
letos zavrnila vse predloge za novosti, ki so predvidevali dodatna finančna sredstva. Predlog DP
ZORA bo zato obravnavan na arbitraži, ki naj bi bila izvedena v kratkem. B. Kopicer in U. Ivanuš
bosta v navezi glede novosti na tem področju.
Sklep 1: Zaenkrat ostajajo v uporabi trenutni obrazci Citološki izvid – klasifikacija po Bethesdi.
Sestanek je bil zaključen ob 15.45 uri.
Zapisala: Mojca Florjančič
Opomba: Zaradi časovne zamude pri pripravi zapisnika je kot vir v točkah Ad 3 in Ad 4naveden Zbornik 7.
izobraževalnega dne DP ZORA.

Prilogi zapisnika 15. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 14. 03. 2017:
1. ZORA_poročilo 2016 in plan 2017_za PS ZORA 14mar2017.ppt
2. Prenova presejalne politike_PPT za zapisnik PS.ppt
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