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ZAPISNIK 
 
9. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 01. 02. 2011 ob 13. uri v sejni sobi 
Epidemiologije in registra raka, Stavbe 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., prim. doc. dr. Alenka Repše 
Fokter, dr. med., prof. dr. Margareta Strojan Fležar, dr. med., mag. 
Andrej Možina, dr. med., Blanka Mikl Mežnar, dr. med, Mircha 
Poldrugovac, dr. med., Marija Ilijaš Koželj, dr. med., Vivijana Snoj, dr. 
med., Lucija Vrabič Dežman, dr. med., Urška Ivanuš, dr. med., Mojca 
Florjančič, v. m. s. 

 
PRISOTNOST OPRAVIČILI: Nuša Konec Juričić, dr.med. 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. sestanka PS ZORA dne 22. 06. 2010 
2. Potek programa ZORA v letu 2010 in letno poročilo – poroča M. Primic Žakelj 
3. Novosti v programu ZORA – poročajo M. Uršič Vrščaj, A. Pogačnik, U. Ivanuš in  
    M. Primic Žakelj 
4. Drugi Zorin dan 
5. Razno 

 
 
V uvodu je bila potrjena spodaj podpisana zapisničarka. Predsednica ugotovi sklepčnost PS. 
 
Ad 1. 
Pred sprejemom zapisnika sestanka PS DP ZORA z dne 22. 6. 2010 je M. Primic Žakelj 
poročala o izvrševanju sklepov tega sestanka: 

- nova citološka napotnica je bila poslana na RSK za ginekologijo in porodništvo ter 
RSK za onkologijo, kjer je bila že potrjena; na RSK za patologijo in sodno medicino 
bo poslana naknadno, skupaj z navodili; 

- M. Uršič Vrščaj je s skupino v okviru Združenja za ginekološko onkologijo, 
kolposkopijo in cervikalno patologijo dopolnila Smernice za celostno obravnavo žensk 
s predrakavimi spremembami materničnega vratu. Smernice so bile v javni obravnavi, 
upoštevane so pripombe in predlogi, v kratkem bodo poslane v odobritev na RSK za 
ginekologijo in porodništvo ter RSK za onkologijo; 

- delovna skupina pod vodstvom A. Možine in M. Strojan Fležar je pričela s 
standardizacijo izvida patologije materničnega vratu ter hkrati kolposkopskega izvida, 
ki je še v pripravi. Pred uvedbo standardiziranih obrazcev v prakso bo izveden pilotni 
projekt, kjer bodo sodelovali tudi ambulantni ginekologi. 

- Na vprašanje M. Ilijaš Koželj, kaj pomeni nadzor na področju ginekologije, je M. 
Uršič Vrščaj razložila, da gre za presojo postopka ginekološke in citološke obravnave 
žensk. Trenutno v ljubljanski in celjski regiji potekajo tudi konziliji za predrakave 
spremembe, kjer obravnavajo zapletene primere. Konziliji  na UKC Ljubljana 
potekajo vsak prvi torek v mesecu ob 12. uri  na Ginekološki kliniki. Primere se 
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prijavi 14 dni pred konzilijem. Po pilotni fazi uvajanja bodo o konziliju obveščeni vsi 
ginekologi ljubljanske regije. 

 
S temi pojasnili se zapisnik 8. sestanka Programskega sveta Državnega programa 
ZORA z dne 22. 6. 2010 sprejme. 
 
 
Ad 2. 
 
M. Primic Žakelj je predstavila material, pripravljen v okviru tedna boja proti raku na 
materničnem vratu. Vsi člani so material prejeli na sestanku. 
Kratek povzetek: 
- v Ljubljani imajo ženske precej težav pri naročanju na preventivne ginekološke preglede, saj 
ima veliko ginekologov že preseženo kvoto opredeljenih žensk; 
- aprila 2010 je bil v Splošnem dogovoru sprejet sklep, da mora biti ženska z vabilom 
programa Zora pregledana v enem mesecu. Od takrat beležimo manj pritožb s strani žensk. 
- letno poročilo Zora za leti 2008 in 2009 bo izšlo v aprilu 2011; 
- standardizacija na področju patologije poteka; 
- M. Strojan Fležar pove, da poteka tudi revizija histoloških preparatov. Pregledanih je 265 
konusov iz devetih laboratorijev za patologijo; podatke še obdelujejo. 
 
M. Ilijaš Koželj zanima, ali poteka samoodvzem materiala za bris pri ženskah v regiji Celje. 
M. Primic Žakelj pove, da raziskovalni projekt ni bil sprejet na ARRS, vendar je še aktualen; 
izvedba bo možna šele ob pritoku svežih finančnih sredstvih.  
L. Vrabič Dežman opozori na pritožbe žensk, da morajo kljub vabilom programa Zora 
preventivne ginekološke preglede na Ginekološki kliniki Ljubljana doplačevati. 
- M. Primic Žakelj pove, da o vsaki pisni pritožbi žensk obvestimo ZZZS in MZ, vendar 
zaenkrat brez uspešnih zaključkov. B. Mikl Mežnar pove, da ZZZS odobrava doplačilo 
storitev, ki so opravljene izven obsega rednega dela. 
 
Sklep 1: L. Vrabič Dežman pripravi osnutek dopisa z opozorilom o doplačevanju preventivnih 
ginekoloških pregledov na Ginekološki kliniki Ljubljana in ga pošlje članom PS DP Zora. 
 
Sklep 2: Nosilec programa Zora v imenu PS DP Zora dopis pošlje na ZZZS in MZ. 
 
Članom PS DP Zora se pridruži A. Možina. 
 
Ad 3. 
A. Pogačnik predstavi obrazec Citološki izvid BMV po Bethesdi. 
M. Primic Žakelj pove, da bo nova napotnica v uporabi od 1. 7. 2011; če poleg obrazca 
Citološki izvid ne bodo dopolnjena, natisnjena in distribuirana vsa navodila, se datum uvedbe 
prestavi na 1. 9. 2011 oz. 1. 1. 2012. Ginekologi bodo o spremembah pisno obveščeni. 
Spremembe bo treba vključiti tudi v obstoječe informacijske sisteme Registra Zora, citoloških 
laboratorijev in morda ginekoloških ambulant.  
 
Sklep 1: Ginekologi pripravijo seznam sprememb informacijskih sistemov, ki jih bo 
povzročila uvedba sprememnjenega obrazca Citološki izvid. 
 
Sklep 2: Nosilec programa Zora bo na podlagi seznama iz prejšnjega sklepa raziskal možnosti 
za ugodnejšo ceno spememb informacijskih sistemov. 
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M. Uršič Vrščaj pove, da so posodobljene Smernice za celostno obravnavo žensk s 
predrakavimi spremembami materničnega vratu pripravljene.  
 
U. Ivanuš pove, da je s 1. 10. 2010 v veljavi brezplačni triažni test HPV, zaradi določenih 
indikacij. M. Ilijaš Koželj opozori, da morajo biti o spremembah v indikacijah za HPV 
obveščeni tudi nadzorni zdravniki na ZZZS. U. Ivanuš pove, da bodo po uvedbi nove 
citološke napotnice, usklajene s klasifikacijo po Bethesdi, indikacije dopolnjene. M. Ilijaš 
Koželj predlaga, da se organizira srečanje vseh ginekologov in se jim predstavi spremembe. 
M. Primic Žakelj pove, da bodo spremembe predstavljene na Drugem Zorinem dnevu 8. 
aprila 2011. A. Pogačnik poudari, da bo spremenjena napotnica popolnoma usklajena in s tem 
lažje primerljiva z napotnicami v tujini. 
 
M. Primic Žakelj pove, da bo v letu 2011 narejena Klinična pot Zora. M. Uršič Vrščaj 
predlaga, da se zaenkrat pripravi Klinična pot glede na obstoječi sistem.  
 
Sklep 3: V skupini za izdelavo Klinične poti sta pripravljeni sodelovati M. Ilijaš Koželj in L. 
Vrabič Dežman. 
 
M. Ilijaš Koželj in L. Vrabič Dežman opozorita na to, da je veliko ginekologov starih več kot 
50 let, zato predlaga, da se Zora (po vzoru Dore in Svita) izloči iz glavarinsko količniškega 
sistema in se poleg vpeljave diplomiranih babic, ki bi nekoč prevzele del nalog v 
preventivnem programu, na trgu omogoči pogodbeno delo tudi nekaterim ginekologom. 
Opozori na to, da bodo morale biti natančno določene naloge, pristojnosti in odgovornosti ter 
vsi postopki. B. Mikl Mežnar pove, da je strategija sprememb še v fazi dograjevanja; povezala 
se bo z R. Medvedom na MZ in sodelovala pri pripravi dokumentov. L. Vrabič Dežman 
predlaga, naj se v DP Zora spremeni organizacija in dodatno plačevanje dela po vzoru DP 
Dora in Svit. 
 
A. Pogačnik predlaga, da bi bile na Citološkem izvidu napisane samo patološke spremembe, 
brez šifer oz. številk, saj nekateri ginekologi ženskam kot izvid sporočajo kar šifro patološke 
spremembe. M. Strojan Fležar pove, da v Angliji ginekolog dobi citološki izvid samo v 
tekstovni obliki, tako, kot je tudi v Bethesdi. Opozori tudi na podvajanje dela pri vnosu 
izvidov BMV. 
L. Vrabič Dežman opozori, da je razlaga izvida BMV pojasnilna dolžnost ginekologa, ki mora 
biti korektno opravljena. 
M. Primic Žakelj opozori na izredno veliko možnost napake pri vnosu vrednosti izvida BMV 
v informacisjki sistem citopatoloških laboratorijev, kar posledično pomeni težave pri 
vabljenju žensk na kontrolne preglede in sledenju postopkov. 
 
Sklep 4: Na obrazcu Citološka napotnica poleg imena ostanejo tudi šifre patoloških 
sprememb. 
 
Sklep 5: Ginekologi naj ženskam izvid brisa materničnega vratu sporočijo s tekstom, ne s 
šifro za vnos v informacijski sistem. Na pojasnilno dolžnost ginekologov se opozori tudi na 
Drugem Zorinem dnevu 8. aprila 2011. 
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M. Primic Žakelj pove, da skupina za standardizacijo obrazcev za kolposkopijo in histologijo 
še usklajuje vsebino, saj želi poenostaviti delo ginekologov, citopatologov in kolposkopistov. 
Osnutek standardiziranega obrazca bo predstavljen na Drugem Zorinem dnevu. 
 
Ad 4. 
 
M. Primic Žakelj predstavi načrt in osnutek programa Drugega Zorinega dne 8. aprila 2011.  
 
Sklep 1: Na program se doda predavanje o izkušnjah ginekologa s triažnim testiranjem na 
HPV. 
 
Sklep 2: Osnutek programa dopolnijo M. Primic Žakelj, M. Uršič Vrščaj, L. Vrabič Dežman 
in M. Ilijaš Koželj na ločenem sestanku. 
 
Ad 5. 
 
A.Repše Fokter opozori na  dopis laboratorijem Ministrstva za zdravje z dne 10. 01. 2011, v 
katerem zahteva, da je na vsakem izdanem obrazcu izvida poleg že obstoječih podatkov 
vpisana tudi številka dovoljenja MZ za izvajanje laboratorijske dejavnosti. 
 
 
Sklep 1: M. Poldrugovac bo na Ministrstvu za zdravje preveril, kateri načini posredovanja 
številke dovoljenja so ustrezni. O ugotovitvah in priporočilih bo obvestil člane PS DP Zora.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 15.30. 
 
Zapisala: Mojca Florjančič 
 
 


