
 
 
 

ZAPISNIK 
 
3. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 13. 05. 2008 ob 14. 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., mag.Alenka Repše Fokter, dr.med., dr. 
Margareta Strojan Fležar, dr.med., mag.Andrej Možina, dr.med., Blanka Mikl 
Mežnar, dr.med., Metka Teržan, dr.med., Marija Ilijaš Koželj, dr.med., Nuša 
Konec Juričić, dr.med., Ana  Marija Polajnar, v.m.s, Mojca Florjančič, v.m.s., 
Urška Ivanuš. 

 
PRISOTNOST OPRAVIČILI:  Vivijana Snoj, dr.med., Lucija Vrabič Dežman, dr.med. 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. sestanka PS ZORA z dne 4. 12. 2007 
2. Sprejem poslovnika 
3. Protokol analize vzorca bolnic (M. Uršič Vrščaj) 
4. Protokol ponovnega pregleda BMV (A. Pogačnik) 
5. Osnutek odgovora PS na vprašanje dr. Gašperlin 
6. Razno 
 

Ad 1. 
 
Pisnih pripomb na zapisnik 2. sestanka PS ZORA z dne 14. 12. 2007 ni bilo. 
 

- V zvezi s sklepom 1 predhodnega sestanka M. Primic Žakelj predstavi odgovor predstavnice 
ZZZS ga. Kušar na vprašanje o neposrednem plačevanju pregleda BMV laboratorijem, ki 
glede na sedanja pravila ne dopušča plačevanje storitve pregleda BMV direktno laboratoriju.  
Trenutno so po njenem odgovoru stroški laboratorija vključeni v materialne stroške 
ambulante.  M. Ilijaš Koželj pojasni, da ne gre za materialne stroške, pač pa ločeno 
zaračunljive material; ginekologi pripravijo letni plan dela, v katerem je tudi predvideno 
število odvzemov BMV, ki ga ne smejo prekoračiti. B. Mikl Mežnar predstavi sedanje 
plačevanja pregleda; ginekologi dobijo plačano preventivni pregled, odvzem BMV in pregled 
BMV v laboratoriju. Predlaga ločen sestanek na Ministrstvu za zdravje, kjer bi se dogovorili o 
spremenjenem načinu plačevanja BMV in mreži laboratorijev.  

 
Sklep 1: Septembra 2008 se na Ministrstvu za zdravje organizira sestanek, na keterem bi se 
dogovorili o spremenjenem načinu plačevanja BMV in o mreži laboratorijev. Za organizacijo in 
dogovor je pooblaščena B. Mikl Mežnar. 
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- M. Primic Žakelj predstavi novo članico PS Nušo Konec Juričić, dr.med., saj mag. Damjana 
Podkrajšek, dr. med., predstavnica Zavoda za zdravstveno varstvo Celje zaradi menjave 
službe ne more biti več članica PS. Imenovanje bo izvedlo Ministrstvo za zdravje. 

 
Sklep  2: Ministrstvo za zdravje pripravi sklep o imenovanju nove  članice PS Nuše Konec 
Juričić, dr. med. 
 
- V zvezi s sklepom 1 točke 4 predhodnega zapisnika M. Primic Žakelj predstavi odgovor I. 

Kirar Fazarinc, dr.med. (ZZZS) glede beleženja preventivnih pregledov po histerektomiji, če 
ni bila prisotna maligna bolezen. Ginekolog lahko prvi pregled po operaciji zabeleži kot 
preventivo težav v menopavzi. Če je odstranjen tudi krn maternice, se preventivnih 
pregledov ne beleži več.  

 
 

- V zvezi s sklepom 2 točke 4 je bil poslqan dopis M. Strojan Fležar v zvezi z težavami ob  
vsakoletnih javnih razpisih za izbiro citološkega laboratorija. B. Mikl Mežnar obrazloži, da 
se javne razpise ponavlja na štiri leta, kar bi morali izvajalci vedeti. 
   

Sklep  3: Na dnevni red sestanka z MZ v septembru 2008 se uvrsti tudi problematika menjavanja 
izbranega laboratorija za pregledovanje BMV . 

 
S temi pojasnili in pripombami se zapisnik 2. sestanka Programskega sveta Državnega 
programa ZORA z dne 14. 12. 2007 sprejme. 
 
 
Ad 2. 
 
M. Primic Žakelj predstavi Poslovnik o delu Programskega sveta Državnega programa zgodnjega 
odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu  - ZORA, ki so ga člani PS v elektronski 
obliki prejeli skupaj z vabilom na sestanek. 
 
Predlagani so bile naslednje spremembe: 
 
1. V 5. členu se izpusti stavek o tem, kako se odloča o javnosti seje, saj je način odločanja že 
zapisan v 23. členu. 
 
2. Spremeni se 18. člen pravilnika: Na začetku seje PS ZORA obravnava s pisnimi pripombami 
dopolnjen zapisnik prejšnje seje in se seznani z uresničevanjem sklepov. Zapisnik se dopolni z 
ustnimi pripombami in sprejme. 
 
3. Spremeni se zadnji stavek  23. člena pravilnika: 'Glasovanje je javno, razen če člani PS ZORA na 
seji sklenejo, da je glasovanje tajno.'. 
 
S predlaganimi dopolnitvami se pravilnik potrdi in sprejme.  
 
 
Ad 3. 
  
M. Uršič Vrščaj predstavi Protokol analize naključnega vzorca 50 bolnic z RMV. Protokol so člani 
PS v elektronski obliki prejeli skupaj z vabilom na sestanek. 
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Sklep 1: V ožji delovino skupini bo sodelovala še M. Ilijaš Koželj, dr. med., kot predstavnica 
ambulantnih ginekologov. 
 
Sklep 2: Vzorec 50 bolnic z RMV z dogovorjenimi podatki, zabeleženimi v Registru ZORA ter 
Registru raka, pripravi osebje registra ter jih posreduje vodji skupine M. Uršič Vrščaj. Skupina 
pripravi ustrezen dopis za ginekologe, ki bodo posredovali podatke  in ga odpošlje v imenu PS. 
Rezultate analizira osebje Registra ZORA ter končno poročilo analize poda do 30. 12. O poteku 
raziskavesprotno  seznanja PS na sestankih. 
 
Sklep 3:Rezultate analize  se predstavi kot povratno informacijo ginekologom, v obliki samostojnih 
delavnic, na strokovnih sekcijah, kolposkopskem tečaju itd. 
 
 
Ad 4. 
 
A. Pogačnik predstavi Protokol ponovnega pregleda BMV. Protokol so člani PS v elektronski obliki 
prejeli skupaj z vabilom na sestanek. Ponovno bo pregledanih 129 stekelc. 
 
Sklep 1: Končno poročilo analizebo pripravljeno do 30. 06. 2008. 
 
Sklep 2: Rezultate analize  se predstavi v okviru Šole za presejalce, sestanku sekcije in na drugih 
strokovnih dogodkih. 
 
 
Ad 5. 
 
Dr. Gašperlin je PS ZORA zaprosila za strokovno presojo in odgovor na vprašanje, ki ga je 
naslovila na ZZZS dne 4.3.2008, saj z odgovorom, ki ga je prejela, ni zadovoljna. M. Primic Žakelj 
je osnutek odgovora posredovala vsem članom skupaj z vabilom.  
 
Sklep 1: M. Primic Žakelj in M. Ilijaš Koželj dopolnita osnutek dopisa in ga odpošljeta v imenu PS 
ZORA.  
 
 
Ad 6. Razno 
 

- A. Repše Fokter posreduje vprašanje, koliko časa morajo hraniti kopijo izvida BMV v 
papirnati obliki. 

 
Sklep 1: M. Teržan in B. Mikl Mežnar bosta posredovali odgovor na naslednjem sestanku. 
 

- A. Pogačnik sprašuje po dodatnih finančnih sredstvih za enotedenski tečaj za »stare« 
presejalce, ki ga bodo organizirali jeseni 2008. B. Mikl Mežnar poroča, da so bila odobrena sredstva 
za 2 šoli za presejalce in za delavnico; vsa načrtovana sredstva morajo uvrstiti v področni dogovor, 
saj drugače sredtva ne morejo biti zagotovljena. 
 
Sklep 2: B. Mikl Mežnar bo preverila možnost odobritve dodatnih finančnih sredstev in ugotovitve 
posredovala A. Pogačnik. 
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- M. Ilijaš Koželj ugotavlja, da se število BMV v letnem poročilu za ginekologe, ki ga pripravi 
Register ZORA, ne ujema z njeno evidenco. Ugotavlja tudi, da v poročilu podatki o 
opravljenih kolposkopijah glede na razlog odvzema odstopajo od dejanskega stanja.  

- M. Primic Žakelj obrazloži, da Register ZORA objavi vse podatke, ki jih prejme iz 
laboratorijev. Možno je, da laboratoriji ne posredujejo vseh podatkov, glede kolposkopij pa 
opozori na napačno beleženje ali napake pri vnosu izvidov. 

- Posredovanje oz. vnos izvidov BMV direktno v bazo zaenkrat še ni možno zaradi tehnične 
opremljenosti ginekologov in laboratorijev.  

 
Sklep 3: M. Primic Žakelj glede manjkajočega števila zapisov iz laboratorija Ginekološka klinika 
pripravi dopis; A. Možina ga posreduje strokovnemu svetu Ginekološke klinike. 
 
Sklep 4: Na naslednji sestanek PS se povabi ing. Gorazda Noča, da bi predstavil možnosti  
direktnega elektronskega dostopa do izvidov žensk. 
 
Sklep 5:  Na dnevni red sestanka z MZ v septembru 2008 se uvrsti tudi točka  modernizacija 
posredovanja izvidov BMV na vseh ravneh . 
 

- M. Ilijaš Koželj je članom PS predložila anketo podjetja Valicon, ki izvaja raziskavo o raku 
materničnega vratu v Sloveniji. Za mnenje o anketi zaproša Združenje ambulantnih 
ginekologov in PS.  

 
Sklep 6: PS se glede ankete ni opredelil zaradi pomanjkljivih podatkov. 
 

- M. Ilijaš Koželj je člane PS obvestila tudi o neprimernem dopisu SPS Ginekološka klinika, ki 
ga pošilja pacientkam koordinatorica citoloških kontrol. Meni, da bi morali na vabilo PS 
podati mnenje. 

 
Sklep 7: PS pripravi pisno mnenje glede neustreznega dopisa oz. vabila na ginekološki pregled. 
 
- B. Mikl Mežnar je članom PS posredovala obrazec za povrnitev potnih stroškov ter sejnine.  
Izpolnjene obrazce zbere in na MZ posreduje M. Florjančič. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 16.20 uri. 
 
Zapisala: Mojca Florjančič 
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