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ZAPISNIK 
 
14. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 26. 11. 2015 ob 13. uri v sejni sobi 
Epidemiologije in registra raka, Stavbe B Onkološkega inštituta Ljubljana 
 
 
PRISOTNI ČLANI: dr. Maja Primic Žakelj, dr.med., Blanka Mikl Mežnar, dr.med., dr. Ana 

Pogačnik, dr.med., prof.dr. Margareta Strojan Fležar, dr.med., doc.dr. Špela 
Smrkolj, dr.med., Sonja Bebar, dr.med., Vivijana Snoj, dr.med., Gorazd Noč, 
univ.dipl.ing., Urška Ivanuš, dr.med., Mojca Kuster, v.m.s., Tine Jerman, 
mag.družb.inf., Mojca Florjančič, v.m.s. 

 
ODSOTNOST OPRAVIČILI: Marija Ilijaš Koželj, dr.med., prim.izr.prof.dr. Alenka Repše Fokter, 
dr.med., Lucija Vrabič Dežman, dr.med., Bernarda Kociper, Nuša Konec Juričić, dr.med. 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled zapisnika sestanka PS ZORA dne 16. 12. 2014 
2. Pregled opravljenega dela v letu 2015 in načrt za leto 2016 (M. Primic Žakelj, U. Ivanuš) 
3. Predstavitev Smernic za standardizacijo postopkov in histopatoloških izvidov na področju 

ginekološke patologije – cervikalna neoplazija (M. Strojan Fležar) 
4. Predstavitev navodil ginekologom v zvezi z novo histopatološko klasifikacijo (Š. Smrkolj) 
5. Poročilo o 6. ZORINEM dnevu (M. Primic Žakelj) 
6. Razno 

 
V uvodu je bila potrjena zapisničarka, ki je podpisana na koncu zapisnika. 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 16. 12. 2014. Večina sklepov je bila že realiziranih, nekateri 
pa bodo realizirani v letu 2016. Nov presejalni pravilnik še ni sprejet. Sodelovanje s skupino za 
histološko diagnostiko se je vzpostavilo septembra 2015; strokovne podlage za informatizacijo 
histopatološkega izvida so pripravljene. Vse strokovne skupine še niso vzpostavljene; potrditi jih 
mora PS DP ZORA na današnjem sestanku. V zvezi s pošiljanjem brisov materničnega vratu (BMV) 
v pregled tujim laboratorijem bo B. Mikl Mežnar pridobila pravno mnenje Ministrstva za zdravje o 
tem, kje in kdo lahko pregleduje BMV.  
Preveriti in spremeniti bi bilo treba tudi plačevanje pregledovanja BMV, saj sedaj ZZZS plačuje 
BMV ginekološkim ambulantam, te pa citopatološkim laboratorijem. Po mnenju članov PS bi bilo 
racionalnejše plačevti storitve pregledovanja BMV neposredno citopatološkim laboratorijem.  
 
Sklep 1: B. Mikl Mežnar bo pridobila pravno mnenje Ministrstva za zdravje o tem, kje in kdo lahko 
pregleduje BMV.  
 
Sklep 2: Poiskati bi morali boljši način plačevanja pregledovanja BMV (ZZZS neposredno 
laboratoriju) in urediti spremembo cene te storitve. Preveriti bi bilo treba, kateri citopatološki 
laboratoriji lahko pregledujejo citološke BMV (glede na standarde, ki jih je treba prevetriti).   
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Sklep 3: Člani PS DP ZORA bodo preverili oba pravilnika, ki opredeljujeta delo citopatoloških 
laboratorijev in pregledovanje BMV (Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za 
izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine in Pravilnik o pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu 
 
Sklep 4: Zapisnik 13. sestanka Programskega sveta Državnega programa ZORA z dne 16. 12. 2014 
se potrdi in sprejme. 
 
Ad 2. 
M. Primic Žakelj je poročala o opravljenem delu v letu 2015. Združenje za patologijo in sodno 
medicino SZD je pripravilo dopolnjene Smernice za standardizacijo postopkov in histopatoloških 
izvidov na področju ginekološke patologije za cervikalno neoplazijo v letu 2013. V letu 2015 so te 
smernice uskladili še z novo Klasifikacijo tumorjev ženskih reproduktivnih organov SZO (svetovne 
zdravstvene organizacije) in te smernice so osnova za informatizacijo in poenotenje histopatološkega 
izvida. Skupina za histologijo in Skupina za informatiko pod vodstvom M. Strojan Fležar in G. Noča 
zbirata podatke o trenutnem stanju v histopatoloških laboratorijih na področju informatizacije 
histopatološkega izvida. Rezultati analize bodo podlaga za strokovno odločitev o načinu 
informatizacije histopatološkega izvida. 
  
Delovna skupina za ponovno pregledovanje BMV bolnic z rakom materničnega vratu (RMV) 
pripravlja zaključno poročilo o reviziji BMV žensk, ki so zbolele v letu 2013. Skupina bo delo 
nadaljevala tudi v letu 2016 z revizijo BMV žensk, ki so v letu 2014 zbolele za RMV. V diskusiji je 
bilo ponovno poudarjeno, da bi bilo treba revidirati tudi histopatološke izvide in postopke pri 
obravnavi žensk, ki so zbolele za RMV. 
 
Vodje Strokovnih skupin, ki so že bili potrjeni na 13. seji programskega sveta DP ZORA dne 16. 12. 
2014 za obdobje 3 let, so predstavili predloge za člane Strokovnih skupin; predloge za člane in vodjo 
molekularne skupine pa je predlagala U. Ivanuš.  
 
V letu 2016 bo DP ZORA (Onkološki inštitut) sofinanciral dve strokovni prireditvi, in sicer tečaj za 
citologe in presejalce ter tečaj za patologe. Kot soorganizator bo sodeloval tudi pri izvedbi 
kolposkopskega tečaja. 
 
Sklep 1: Osnutek plana dela za leto 2016 vodje strokovnih skupin pripravijo in predstavijo na 
sestanku vodij delovnih skupin 1. 12. 2015. V planu posamezne skupine bodo vključeni tudi 
protokoli za zagotavljanje kakovosti. 
 
Sklep 2: Koordinatorji Strokovnih skupin plan dela za leto 2016 predstavijo na naslednji seji PS DP 
ZORA, ki bo predvidoma v začetku leta 2016. 
 
Sklep 3: PS DP ZORA potrdi sestavo Strokovne skupine za citološko diagnostiko: A. Pogačnik 
(vodja), M. Strojan Fležar, V. Snoj in A. Repše Fokter. 
 
Sklep 4: PS DP ZORA potrdi sestavo Strokovne skupine za histološko diagnostiko: M. Strojan 
Fležar (vodja), H. Gutnik, S. Frković Grazio in V. Snoj. 
 
Sklep 5: PS DP ZORA potrdi sestavo Strokovne skupine za molekularno diagnostiko, ki bo začela 
delovati v letu 2016: V. Kloboves Prevodnik (vodja), M. Poljak in S. Novaković. 
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Sklep 6: PS DP ZORA potrdi sestavo Strokovne skupine za ginekologijo in se strinja, da je v 
skupini tudi predstavnik ambulantnih ginekologov: Š. Smrkolj (vodja), I. Takač, N. Jančar, B. 
Kobal, S. Merlo. 
 
 
 
Ad 3. 
M. Strojan Fležar je predstavila Smernice za standardizacijo postopkov in histopatoloških izvidov na 
področju ginekološke patologije – cervikalna neoplazija. Podrobnosti so v prilogi tega zapisnika – 
prispevek, ki je bil predstavljen na 6. izobraževalnem dnevu programa ZORA (6ZD_zbornik-
Strojan_Flezar-Frkovic_Grazio-Gutnik.pdf).  
 
Sklep 1: A. Pogačnik koordinira obveščanje citologov, patologov in ginekologov o spremembah 
Smernic za standardizacijo postopkov in histopatoloških izvidov na področju ginekološke patologije 
– cervikalna neoplazija. 
 
Sklep 2: A. Pogačnik pošlje dopis Strokovnemu svetu za patologijo in sodno medicino SZD za 
soglasje o spremembi na obrazcu Citološki izvid – klasifikacija po Bethesdi.  
 
 
Ad 4. 
Ginekologom se posreduje dopis o novostih v histopatološki klasifikaciji, navodilo za kodiranje 
novih diagnoz po MKB-10, navodila za obravnavo žensk s histopatološkim PIL-NS in pojasnilo o 
spremembi v citološkem obrazcu. Š. Smrkolj predstavi novosti na prvem naslednjem sestanku RSK, 
ki bo 4. 12. 2015 in jih prosi za potrditev. 
 
Sklep 1: M. Primic Žakelj, U. Ivanuš in Š. Smrkolj pripravijo dopis za RSK za ginekologijo in 
porodništvo, Š. Smrkolj predstavi novosti na sestanku 4. 12. 2015. 
 
Sklep 2: Potrjen dopis in Smernice za standardizacijo postopkov in histopatoloških izvidov na 
področju ginekološke patologije – cervikalna neoplazija register ZORA pošlje vsem ginekologom. 
 
 
Ad 5. 
6. izobraževalni dan programa ZORA je bil uspešno izveden. Udeležilo se ga je preko 400 
udeležencev, ki so prireditev ocenili z odličnimi ocenami. Rezultati ankete bodo objavljeni na spletni 
strani programa. Igra vlog je bila tudi letos zelo dobro sprejeta. M. Primic Žakelj že zbira predloge 
za 7. izobraževalni dan programa ZORA, ki bo predvidoma spomladi leta 2017.  
 
 
Ad 6. 
Člani PS ugotavljajo, da sta se predstavnici ambulantnih ginekologov v zadnjih 7 letih udeležili dveh 
sej od 10 in da se že od leta 2011 nista bili na nobeni seji PS DP ZORA.  
 
Sklep 1: Programski svet DP ZORA o stalni odsotnosti članov na sejah obvesti Ministrstvo za 
zdravje, ki je imenovalo člane PS DP ZORA. 
 
N. Konec Juričić je PS DP ZORA dopisno predlagala, da Strokovna skupina za epidemiologijo 
pripravi program aktivnosti za promocijo programa ZORA med ženskami, še zlasti v krajih z manjšo 
odzivnostjo. Pridružili bi lahko tudi promocijo cepljenja za HPV.  
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Sklep 2: PS DP ZORA podpira pobudo N. Konec Juričić, zato bo v letu 2016 organiziran sestanek 
regijskih koordinatorjev enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana. 
 
M. Primic Žakelj je povedala, da je g. Jože Benedičič iz službe za informatiko ZD Ljubljana na 
Register ZORA naslovil dopis, s katerim predlaga tiskanje obrazcev Citološki izvid- klasifikacija po 
Bethesdi, Napotnica za triažni test HPV in Vabilo na ginekološki pregled neposredno iz aplikacije. 
Arhiviranje izvidov in vabil predpisujejo trenutno veljavni pravilniki, zato je treba prehod na 
drugačen način tiskanja obrazcev dobro premisliti in novo možnost predstaviti vsem ginekološkim 
ambulantam, citopatološkim laboratorijem in laboratorijema za pregled triažnih testov HPV in 
ustrezno spremeniti določilo v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za 
pregledovanje brisov materničnega vratu.  
 
Sklep 3: G. Noč  se bo pogovoril z g. Benedičičem in ugotovitve s predlogi poročal na naslednjem 
sestanku PS DP ZORA.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 15.00 uri. 
 
 
Zapisala: Mojca Florjančič 
 
 
Priloga zapisnika 14. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 26. 11. 2015: 
 

1. 6ZD_zbornik-Strojan_Flezar-Frkovic_Grazio-Gutnik.pdf 
 
 


