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ZAPISNIK 
 
7. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 15. 05. 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.doc.dr. Alenka Repše Fokter, dr.med., 
doc.dr. Margareta Strojan Fležar, dr.med., Blanka Mikl Mežnar, dr.med., 
prim.mag.Andrej Možina, dr.med., Vivijana Snoj, dr.med., Nuša Konec 
Juričić, dr.med., Mircha Poldrugovac, dr.med., Urška Ivanuš, dr.med., Ana 
Marija Polajnar, v.m.s., Mojca Florjančič, v.m.s. 

. 
 
PRISOTNOST OPRAVIČILI:  Lucija Vrabič Dežman, dr.med.,  Marija Ilijaš Koželj, dr.med., 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. sestanka PS ZORA z dne 13. 03. 2009 
2. Predstavitev poročila o poteku programa ZORA v letih 2007-2008 
3. Nadzor v letu 2009 
4. Razno. 
 
 

V uvodu je bila potrjena spodaj podpisana zapisničarka. Predsednica ugotovi sklepčnost PS. 
 
 
Ad 1. 
 
Pred sprejemom zapisnika sestanka PS z dne 13. 3. 2009 je M. Primic Žakelj poročala o izvrševanju 
sklepov tega sestanka: 
– prenovljena spletna stran DP ZORA bo predvidoma pričela delovati konec meseca maja; takrat bo 
na spletno stran dodano pojasnilo, da je HPV testiranje trenutno samoplačniško.  
– v novi nakladi obrazca 'Citološka napotnica' so predlogi sprememb že upoštevani in natisnjeni. 
– smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu bodo v 
skladu s tretjo alinejo točke III sklepa o imenovanju PS DP ZORA z dne 31. 7. 2007 poslane v 
presojo še RSK za patologijo in sodno medicino in RSK za javno zdravje; RSK za onkologijo in 
RSK za ginekologijo in porodnoštno sta te strokovne smernice že potrdila. 
 
Sklep 1: Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu 
se v obravnavo pošlje RSK za javno zdravje in RSK za patologijo. 
 
S temi pojasnili se zapisnik 6. sestanka Programskega sveta Državnega programa ZORA z 
dne 13. 03. 2009 sprejme. 
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Ad 2. 
 
M. Primic Žakelj je predstavila pomembnejše rezultate programa v letu 2007/2008. Opozorila je na 
dopolnitve v nekaterih poglavjih in na ugotovitve, ki jih bo potrebno natančno spremljati. V 
Poročilo bo dodano novo poglavje 'Iz prakse za prakso'. Preliminarno poročilo so vsi člani že 
prejeli, pisnih pripomb nanj ni bilo. A. Repše Fokter je predlagala, da dodatno analiziramo stadije 
RMV glede na to, kako so ženske hodile na ginekološke preglede. 
 
Ad 3. 
 
Predlog Protokola za nadzor v letu 2009 so člani že prejeli v pregled. Od pisnih pripomb je L. 
Vrabič Dežman menila, naj bo dokument pripravljen v skladu z mednarodno veljavnimi standardi in 
naj se k sodelovanju povabi ustrezno usposobljene strokovnjake. Kljub prošnji, da svoje predloge 
konkretizira z navedbo vira in poimenovanjem strokovnjaka, tega do sestanka ni naredila. Vsi 
udeleženci sestanka so menili, da je protokol primeren za začetek dela in da ga bo skupina 
dopolnjevala na osnovi izkušenj. 
 
Sklep 1: Člani PS so izoblikovali stališče, da je Protokol dokument, ki se dopolnjuje in usklajuje na 
osnovi izkušenj. 
 
A. Pogačnik je obrazložila del protokola, ki se nanaša na ponovno pregledovanje stekelc. 
Sprememba Protokola se nanaša predvsem na način zbiranja stekelc.  
 
M. Uršič Vrščaj je predlagala spremembo 7. odstavka Priloge 2  iz 'opravita ginekologa, člana 
strokovne skupine za nadzor' v 'opravijo ginekologi, člani strokovne skupine za nadzor'.  
 
Ker je za nadzor programa zadolžen Onkološki inštitut Ljubljana, bo protokol skupaj s člani obeh 
skupin potrdil Strokovni svet OIL. Člani začnejo delovati po imenovanju. B. Mikl Mežnar je podala 
obrazložitev, da bo potrebno finančna sredstva urediti sistemsko, preko splošnega dogovora. MZZ 
bo izvedel revizijo porabe sredstev, da se bo plačevanje nadzora lahko uredilo sistematično. 
 
Ad 4. 
 
– N. Konec Juričić je posredovala vprašanji ginekologov, ki se nanašata na visoke stroške za 
znamke in na dodatne samoplačniške preglede z odvzemom brisa. 
 
Sklep 1: Stroški poštnine spadajo med materialne stroške. 
Sklep 2: Ženskam se dodatnih samoplačniških pregledov z odvzemom brisa ne priporoča, na 
njihovo lastno željo pa jim je storitev omogočena . 
 
– A. Repše Fokter je poročala o rednih mesečnih sestankih  ginekologov celjske regije, na katerih 
obravnavajo problematične primere. Zapisnik srečanja prejmejo vsi ginekologi. Posredovala je tudi 
vprašanje dr. Krenčič Zagode, da so ženske brez dodatnega zdravstvenega zavarovanja izključene 
iz preventivnega programa. B. Mikl Mežnar obrazloži, da imajo vse ženske z osnovnim 
zdravstvenim zavarovanjem pravico do brezplačnega preventivnega pregleda. 
 
Sklep 3: A. Krenčič Zagode naj posreduje vprašanje s primerom, da bo lahko prejela ustrezen 
odgovor. 
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Na sestanku je bil sprejet dogovor, da bo naslednji sestanek organiziran v jeseni, in sicer na torek ob 
12. uri. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 14.40 uri. 
 
Zapisala: Mojca Florjančič 


