
 
 
 

ZAPISNIK 
 
4. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 30. 09. 2008 ob 11. 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.asist.dr. Alenka Repše Fokter, dr.med., 
doc.dr. Margareta Strojan Fležar, dr.med., Marija Ilijaš Koželj, dr.med., 
Vivijana Snoj, dr.med., Lucija Vrabič Dežman, dr.med., Gorazd Noč, 
univ.dipl.mat., Mojca Florjančič, v.m.s., Urška Ivanuš 

 
PRISOTNOST OPRAVIČILI: mag.Andrej Možina, dr.med., Blanka Mikl Mežnar, dr.med., Metka 
Teržan, dr.med., Nuša Konec Juričić, dr.med. 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. sestanka PS ZORA dne 13. 05. 2008 
2. Vizija razvoja informacijskega sistema ZORA (ing. Gorazd Noč), vključno z informatizacijo 
patohistologije 
3. Predlog enotne napotnice z izvidom patohistološke preiskave (doc.dr. Margareta Stojan 
Fležar, dr.med., Vivijana Snoj, dr.med.) 
4. Preliminarno poročilo skupine za citopatologijo o izsledkih ponovnega pregleda BMV (po 
Protokolu, predstavljenim na 3. sestanku PS) (dr. Ana Pogačnik, dr.med.) 
5. Preliminarno poročilo o poteku zbiranja podatkov za analizo naključnega vzorca bolnic 
(izr.prof.dr. Marjetka Uršič Vrščaj, dr.med., Urša Ivanuš) 
6. Vsebinski predlogi k novemu letnemu poročilu DP ZORA 2007/2008 
7. Razno 

 
 
V uvodu je bila potrjena spodaj podpisana zapisničarka. Predsednica ugotovi sklepčnost PS. 
 
 
Ad 1. 
 
Pisne pripombe na zapisnik 3. sestanka PS ZORA z dne 13. 05. 2008 so bile upoštevane v zadnji 
verziji zapisnika. Zaradi kadrovske menjave na Ministrstvu za zdravje bo sestanek, predviden za 
september 2008, prestavljen za nedoločen čas. Predlagane točke dnevnega reda ostanejo 
nespremenjene. Sestanek bo organizirala B. Mikl Mežnar. 
 
V zvezi s Protokolom analize vzorca bolnic z RMV v letu 2006 in izvedbo projekta M. Ilijaš Koželj 
poroča, da je dobila poizvedbo za bolnico, ki naj bi za rakom materničnega vratu zbolela leta 2002. 
Zato je domnevala, da primeri niso bili izbrani pravilno in da v analizo niso bile vključene le 
bolnice, ki so zbolele leta 2006, pač pa tudi v preteklosti, pred začetkom programa ZORA. Zato je 
raziskavo predstavila na Združenju za ambulantno ginekologijo, ki je za mnenje o primernosti 
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posredovanja osebnih podatkov (kopij popisov) zaprosilo informacijsko pooblaščenko. Zaenkrat 
odgovora še niso prejeli.  
 
Trditve M. Koželj smo preverili v podatkovnih bazah OI in jih iz razpoložljivih podatkov ni 
mogoče potrditi. Omenjeni bolnici je M. Koželj odvzela BMV leta 2003. V Registru raka RS je 
omenjena bolnica prvič prijavljena z diagnozo raka materničnega vratu 10. 2. 2006. 
 
Sklep 1: PS ZORA počaka na mnenje informacijske pooblaščenke pred začetkom nove analize  
bolnic z RMV z diagnozo leta 2007. Že pridobljeni podatki v pilotni fazi za leto 2006 se obdelajo po 
dogovorjenih postopkih. 
 
 
S temi pojasnili in z že vključenimi pisnimi pripombami se zapisnik 3. sestanka Programskega 
sveta Državnega programa ZORA z dne 13.05.2008 sprejme. 
 
 
Zaradi trenutne odsotnosti G. Noča predsednica PS ZORA predlaga zamenjavo točk dnevnega reda; 
člani potrdijo predlog. 
 
 
Ad 4.   
 
A. Pogačnik poda poročilo skupine za citopatologijo o izsledkih ponovnega pregleda BMV bolnic, 
ki so za RMV zbolele v letu 2006 in kontrolnih BMV. Poročilo v pisni obliki prejmejo vsi člani. 
 
Sklep 1: Skupina za citopatologijo do 31. 12. 2008 pripravi predlog sprememb obstoječega 
pravilnika za zagotavljanje pogojev za kakovostno delo. 
 
Sklep 2: Projekt ponovnega pregledovanja BMV naj postane redni sestavni del Programa ZORA. 
Za njegovo izvedbo naj Ministrstvo za zdravje zagotovi finančno podporo. 
 
 
PS ZORA se pridruži tudi G. Noč, zato je ponovno zamenjan dnevni red. 
 
 
Ad 2. 
 
G. Noč predstavi vizijo razvoja informacijskega sistema ZORA. Do konca leta 2008 naj bi imeli v 
pilotni fazi citološki laboratoriji SB Celje, UKC Maribor in SB Izola možnost direktnega vnosa 
izvidov BMV preko varne povezave. Tako bi odpadli nekateri procesi v fazi pridobivanja podatkov 
(mesečno pošiljanje datotek z izvidi BMV preko elektronske pošte ali diskete, ročni uvoz in 
uparjanje podatkov). Stroški prenove v tej fazi ne bi bili veliki, saj bo sredstva za komunikacijsko 
opremo zagotovilo Ministrstvo za zdravje, aplikacijo financira Program ZORA, vzdrževanje 
aplikacije na posamezni enoti pa bi pokrila zdravstvena ustanova sama. Trenutno poteka projekt 
informatizacije v zdravstvu, zato bo v okviru tega projekta rešena tudi eCRP povezava. Podrobnosti 
glede nivoja dostopa v podatkovno bazo še niso dorečene. 
 
G. Noč opozori na dejstvo, da v PS DP ZORA manjka informatik. 
 
Sklep 1: G. Noča se predlaga kot člana v PS ZORA. Sklep pripravi MZ. 
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M. Ilijaš Koželj in L. Vrabič Dežman predlagata, da bi tudi ginekološkim ambulantam omogočili 
elektronski izvid in vpogled v bazo podatkov, saj bi s tem preprečili ročno prepisovanje izvidov v 
lokalni informacijski sistem in ročno vodenje evidenc žensk za vabljenje v zvezkih. 
 
M. Primic Žakelj opozori na veliko možnost napak pri vnosu podatkov, zato bi morali za potrditev 
pravilnosti elektronskih izvidov zagotoviti elektronski podpis presejalcev in citopatologov in večji 
nadzor nad vnosom podatkov. G. Noč obrazloži, da sta možna dva načina podpisa izvida, in sicer 
avtorizacija z elektronskim podpisom ali pa iztis izvida in podpis citopatologa. 
 
Sklep 2: V okviru modernizacije informacijskega sistema se tudi za ginekološke ambulante načrtuje 
elektronsko citološko napotnico ter elektronsko izmenjavanje in uparjanje podatkov med ginekologi 
in citološkimi laboratoriji. Veliko pozornost bo treba nameniti kakovosti podatkov in nadzoru. 
 
 
G. Noč po predstavitvi vizije modernizacije zapusti sestanek. 
 
 
Ad 3. 
 
M. Strojan Fležar in V. Snoj sta pripravili predlog enotne napotnice z izvidom patohistološke 
preiskave. Vsi člani so prejeli gradivo v elektronski in pisni obliki. Člani PS vzamejo predlog na 
znanje; ker je predlog pomemben za vse patologe, bo predstavljen na sekciji patologov. 
 
Sklep 1: Po potrditvi enotne napotnice za patohistološki izvid bo treba izdelati še metodološka 
navodila in Pravilnik o delovanju patohistoloških laboratorijev ter oskrbeti za tehnično opremo. 
Sklep 2: Register ZORA pripravi depersonalizirane vzorce trenutnih patohistoloških izvidov za 
pregled sedanjega  stanja. 
 
 
Ad 5. 
 
M. Uršič Vrščaj in U. Ivanuš predstavita natančno preliminarno poročilo o poteku zbiranja 
podatkov za analizo naključnega vzorca bolnic z RMV ter terminskem planu dela. Ker je 
zmanjkovalo časa, se bo sestala ožja delovna skupina, ki bo dorekla način dela in prikaz rezultatov. 
Te bosta obravnavali ginekološka strokovna skupina in multidisciplinarna skupina. 
 
M. Uršič Vrščaj postavi vprašanje, ali lahko skupina obdeluje in analizira pilotne podatke preden PS 
ZORA pridobi pisno mnenje informacijske pooblaščenke. 
 
Sklep 1: Ožja delovna skupina PS lahko obdeluje in analizira podatke naključnega vzorca primerov 
bolnic z RMV pred pridobitvijo pisnega mnenja informacijske pooblaščenke.  
 
Sklep 2: Podatke vseh bolnic za naslednja leta se zbira in analizira kot redno delo Programa ZORA 
po pridobitvi vseh predpisanih sklepov. 
 
Sklep 2: Ožja delovna skupina (M. Uršič Vrščaj, A. Pogačnik, M. Ilijaš Koželj, M. Primic Žakelj in 
U. Ivanuš) se bo sestala 14. 10 ob 15.30. 
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Ad 6. 
 
M. Primic Žakelj zaprosi prisotne za pisne vsebinske predloge k novemu letnemu poročilu DP 
ZORA 2007/2008. 
 
Sklep 1: V poročilu bo dodano poročilo Skupine za citopatologijo o izsledkih ponovnega pregleda 
BMV. 
 
Sklep 2: V poročilu bo dodano preliminarno poročilo Skupine za pregled in analizo bolnic z RMV. 
 
Sklep 3: Svoje pisne predloge glede vsebine poročila člani pošljejo skupaj s pripombami na 
zapisnik. 
 
 
Ad 7. 
 
M. Primic Žakelj pove, da se ženske pritožujejo nad predolgimi čakalnimi dobami, ki niso v skladu 
s predpisanimi.  
 
Sklep 1: Čakalne dobe je zaradi preobremenjenosti ginekologov nemogoče skrajšati. Problem bo 
potrebno urediti sistemsko. 
 
 
 
Naslednji sestanek PS DP ZORA bo v sredo, 5.11. ob 14h. 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 14.10 uri. 
 
Zapisala: Mojca Florjančič 
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