
 
 
 

ZAPISNIK 
 
6. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 13. 03. 2009 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.asist.dr. Alenka Repše Fokter, dr.med., 
doc.dr. Margareta Strojan Fležar, dr.med., Blanka Mikl Mežnar, dr.med., 
prim.mag.Andrej Možina, dr.med., Marija Ilijaš Koželj, dr.med., Vivijana 
Snoj, dr.med., Lucija Vrabič Dežman, dr.med., Mircha Poldrugovac, dr.med., 
Urška Ivanuš, dr.med., Ana Marija Polajnar, v.m.s., Mojca Florjančič, v.m.s. 

B. Mikl Mežnar, A. Repše Fokter, M. Uršič Vrščaj in A. Možina niso bili prisotni ves čas trajanja sestanka. 
 
PRISOTNOST OPRAVIČILI:    Nuša Konec Juričić, dr.med., Gorazd Noč, univ.dipl.mat. (z 
razlago, da ni imenovan za člana PS). 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. sestanka PS ZORA z dne 26. 11. 2008 
2. Pregled primerov raka materničnega vratu v letu 2009 in pojasnila v zvezi s pregledom v letu 
2008. 
3. Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem citološke napotnice. 
4. Pripombe in predlogi članic in članov PS na poročilo o poteku programa ZORA v letih 2007-
2008 (dopolnjeno poročilo bo dostavljeno). 
5. Novosti spremljanja programa ZORA v letu 2009. 
6. Razno. 
 
 

V uvodu je bila potrjena spodaj podpisana zapisničarka. Predsednica ugotovi sklepčnost PS. 
 
 
Ad 1. 
 
L. Vrabič Dežman je še pred začetkom sestanka po dnevnem redu želela odgovore na vprašanja, ki 
jih je postavila v svoji elektronski pošti z dne 28. 01. 2009. Njeno pismo in odgovori M. Primic 
Žakelj z dne 1.2.2009 in 10.03.2009 so na željo L. Vrabič Dežman sestavni del zapisnika.  
 
Krajši povzetek razprave na to temo je v nadaljevanju. 
 
1.1 Za finančno poročilo programa ZORA se lahko člani PS obrnejo na Ministrstvo za zdravje. 
Onkološki inštitut Ljubljana je dolžan finančno poročilo predati ZZZS. Projektna skupina ni 
zadolžena za odobritev finančnega poročila. 
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1.2 Pisnih poročil o poteku delavnic po zdravstvenih regijah vodja ne pripravlja. Vse delavnice se 
izvajajo na povabilo regijskih koordinatorjev na regijskih Zavodih za zdravstveno varstvo. 
Praviloma ima prvo predavanje o epidemiologiji in rezultatih DP ZORA M. Primic Žakelj, sledita 
pa predavanji ginekologa in citopatologa, ki izhajata  iz matične regije. Dodatna predavanja se 
oblikujejo glede na željo posameznih organizatorjev. Po predavanjih sledita delavnici za zdravnike 
in medicinske sestre. Delavnico za zdravnike vodijo predavatelji zdravniki, delavnico za sestre pa 
medicinski sestri, zaposleni na programu ZORA. Vsak udeleženec prejme gradivo, seznam 
udeležencev pa vodijo organizatorji, ki pripravijo tudi kratko poročilo oz. zapisnik. 
Glede stroškov delavnic M. Primic Žakelj člane seznani, da so edini stroški, ki nastanejo, stroški 
kilometrine za en osebni avto ter stroški materiala, ki ga sodelavke Programa ZORA pripravijo v 
rednem delovnem času. 
Delavnice so organizirane na povabilo regijskih koordinatorjev na ZZV. Iz regije Ljubljana 
povabila v letih 2007 in 2008 ni bilo, zato delavnica v tej regiji zaenkrat še ni bila organizirana 
(odgovor na vprašanje M. Ilijaš Koželj). 
 
1.3 Na vprašanje o problematiki nadzora programa ZORA  je odgovorila B. Mikl Mežnar (po 
prihodu), ki je člane seznanila, da je Ministrstvo glede strokovnega nadzora nad izvajanjem 
državnega programa ZORA pripravilo dopolnitev izvršilnega predpisa (Pravilnika za izvajanje 
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni) v skladu z veljavnima Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov in Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Z dopolnitvijo, 
ki bo stopila v veljavo v kratkem, je seznanilo tudi urad Informacijske pooblaščenke.  
 
1.4 Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu 
(Smernice)  ter znotraj smernic omenjeni test HPV so sprejete s strani RSK za onkologijo kot uradni 
dokument za delo ginekologov ter so zato objavljene na spletni strani. V smernicah je kot del 
obravnave žensk s patološkimi spremembami v brisu BMV zapisana tudi možnost testa HPV. Ker 
test HPV zaenkrat ZZZS ne plača, je bil po daljši razpravi sprejet sklep, da se v Smernicah, ki so 
objavljene na spletni strani ZORA doda pojasnilo, da je test zaenkrat samoplačniški.  
 
Trditev L. Vrabič Dežman,  da so smernice veljavne šele, ko jih potrdijo trije RSKji, bo vodja PS 
preverila pri Ministrstvu za zdravje.  
 
V pojasnilo na vprašanje o zgibanki v zvezi s testiranjem HPV so člani PS dobili pisno gradivo- 
zapisnik iz katerega je razvidno, da je bila ta problematika že obravnavana na sestanku PS dne 26. 
01. 2005 in je zato zaključena. 
 
1.5 V zvezi z neenotnim izpolnjevanjem citološke napotnice je M. Strojan Fležar pojasnila, da je bil 
članek, ki ji je bil očitan, objavljen še pred konstituiranjem sedanjega PS. V maju 2008 so imeli z 
ambulantnimi ginekologi ZD Center, za katere pregledujejo BMV, sestanek o nakaterih problemih 
povezanih z ZORO, vključno z neskladnji med različnimi smernicami in navodili (tudi citološkimi) 
glede izvajanja programa. Na sestanku je med drugim že pojasnila dobronamerno opozorilo članka. 
V zvezi z navedenim je bil na današnjem sestanku po daljši razpravi sprejet, da se spremeni 
navodilo o izpolnjevanju napotnice v rubriki 'Zadnji citološki izvid'. Ginekologi bodo najprej 
porabili staro zalogo obrazcev, ki je še na voljo. Člani PS so se s predlogom strinjali. 
 
 
Sklep 1: Člani PS ZORA lahko v vednost prejmejo vabilo, program in gradivo, pripravljeno za 
posamezno regijsko delavnico. 
Sklep 2:  V Smernicah, objavljenih na spletni strani ZORA, se doda pojasnilo, da je HPV testiranje 
trenutno  samoplačniško. 

 2



Sklep 3: M. Primic Žakelj bo pri Ministrstvu za zdravje preverila, kateri in koliko organov morajo 
potrditi strokovne smernice, da postanejo veljavne.  
Sklep 4: Na obrazcu 'Citološka napotnica' se v rubriki 'Zadnji citološki izvid ' spremeni navodilo za 
izpolnjevanje; obdrži se  tekst:'- napišite rezultat zadnjega citološkega izvida;'. 
 
 
Pred sprejemom zapisnika sestanka PS z dne 26. 11. 2008 je PS obravnaval pripombe M. Ilijaš 
Koželj in L. Dežman Vrabič na drugi del vsebine 1. točke, ki se nanaša na ANV. Po daljši razpravi 
je bil sprejet sklep, da se besedilo drugega dela 1. točke iz zapisnika umakne. V izogib nadaljnjih 
zapletov je bil sprejet tudi sklep, da se o članu PS in njegovem ravnanju v odsotnosti ne razpravlja. 
Sklep so potrdili vsi člani, razen M. Uršič-Vrščaj, ki zagovarja stališče, da so sestanki PS namenjeni 
obravnavi strokovnih vsebin in delovanja skupine, in se ne morejo, glede na redkost sestankov, 
pogojevati s trenutno prisotnostjo članov PS. Skupina je imela v konkretnem primeru  pravico 
izpostaviti manj primerno delovanje članov, ki je bilo povezano izključno s pomembno, časovno 
omejeno strokovno vsebino in se je nanašalo na delovanje celotne skupine. 
 
Sklep 5: Iz zapisnika sestanka PS z dne 26.11.2008 se umakne besedilo drugega dela 1. točke. 
Sklep 6: V odsotnosti člana PS se o njem in njegovem delu ne razpravlja. 
 
S temi pojasnili in z izbrisom drugega dela 1. točke se zapisnik 5. sestanka Programskega 
sveta Državnega programa ZORA z dne 26. 11. 2008 sprejme; L. Vrabič Dežman in M. Ilijaš 
Koželj se od zapisnika 5. sestanka z dne 26. 11. 2008 ogradita, ker na sestanku nista bili 
prisotni.  
 
Ad 2. 
 
Pregled primerov raka materničnega vratu v letu 2009 bo lahko opravljen šele, ko bo zanj sprejeta 
zakonska osnova. L. Vrabič Dežman zahteva natančen protokol za pregled. M. Primic Žakelj 
predlaga, da ista komisija, ki je pripravljala pregled primerov 2008, pregleda in po potrebi dopolni 
protokol.  
 
Sklep 1: Komisija v sestavi M. Primic Žakelj, A. Pogačnik, M. Uršič Vrščaj, M. Ilijaš Koželj  
pregledajo obstoječi protokol za ponovni pregled primerov RMV ter ga po potrebi dopolni.  
 
Ad 3. 
 
Vsa pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem citološke napotnice so bila obravnavana v začetnem delu 
sestanka v okviru točke 1.5. 
 
Ad 4. 
 
Vsi člani PS so v pisni obliki prejeli Preliminarno poročilo o rezultatih državnega programa ZORA 
v letih 2007 in  2008.  
 
Sklep 1: Člani pregledajo preliminarno poročilo in v enem tednu posredujejo morebitne predloge 
za dopolnitev. 
 
Ad 5. 
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A. Droljc (Marand d.o.o.) je predstavil novo spletno aplikacijo, ki bo olajšala vnos in izpis 
citoloških izvidov in omogočala pregled zgodovine citoloških brisov pri posamezni ženski. V 
začetni fazi bo aplikacija na voljo v uradnih citoloških laboratorijih, pozneje pa tudi v ginekoloških 
ambulantah. 
 
Ad 6. 
 
Večina predvidenih tem je bila obravnavana že v sklopu drugih točk, zato se je sestanek zaključil. 
 
  
 
Na sestanku je bil sprejet dogovor, da bo naslednji sestanek posvečen samo poročilu o DP ZORA in 
da bo v petek, 3. 4. ob 13. uri.  
 
Po dodatnem pregledu svojega časovnega načrta vodja PS ugotavlja, da je takrat ne bo v Ljubljani, 
zato bo naslednji sestanek PS DP ZORA v petek, 24. 4. ob 13h. 
Sestanek je bil zaključen ob 15.15 uri. 
 
Zapisala: Mojca Florjančič 
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