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ZAPISNIK  
 
12. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 20. 05. 2014 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., Blanka Mikl Mežnar, dr.med., dr.Ana 

Pogačnik, dr.med., prof. dr. Margareta Strojan Fležar, dr.med., prim.asist.dr. 
Alenka Repše Fokter, Nuša Konec Juričić, dr. med., doc. dr. Špela Smrkolj, dr. 
med., dr. Sonja Bebar, dr. med., Urška Ivanuš, dr. med., Mojca Kuster, v.m.s., 
Mojca Florjančič, v.m.s. 

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

    Vivijana Snoj, dr. med., ga. Bernarda Kociper 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled zapisnika sestanka PS ZORA dne 19. 2. 2013 
2. Kaj vse je bilo narejeno v času od zadnjega sestanka – poročajo A. Pogačnik, M. Primic Žakelj in  

U. Ivanuš 
3. Predstavitev raziskave Onkološkega inštituta Ljubljana z naslovom »Pilotna raziskava 

sprejemljivosti in kakovost Samoodvzema vaginalnega vzorca za test HPV pri neodzivnicah 
v Državnem presejalnem programu za raka materničnega vratu DP ZORA« - poročata M. 
Primic Žakelj in U. Ivanuš 

4. Peti ZORIN dan 
5. Razno 

 
V uvodu je M. Primic Žakelj predstavila nove nadomestne člane Programskega sveta DP ZORA in 
sicer Sonjo Bebar, dr. med., dr. Špelo Smrkolj, dr. med. in mag. Bernardo Kociper, ki jih je 
imenovalo Ministrstvo za zdravje. 
 
Ad 1. 
M. Primic Žakelj je poročala, da zaradi premajhne udeležbe na zadnjem sestanku Programski svet 
DP ZORA dne 19. 2. 2013 ni bil sklepčen, zato zapisnik seje z dne 29. 11. 2011 ni bil potrjen.  
Večina sklepov se je nanašala na informacijsko podporo dela v programu ZORA, vendar nekateri iz 
objektivnih razlogov niso bili realizirani, tudi zaradi pomanjkanja kadra. Informacijski sistem vseh 
izvajalcev programa ZORA se bo prenovil v okviru projekta e-zdravja, vendar bodo imeli vsi 
laboratoriji in ambulante težko enoten informacijski sistem. Vsi prisotni člani so se strinjali, da bi v 
PS potrebovali tudi informatika, zato je bil sprejet sklep 1. 
 
Sklep 1: Kot novega člana se v PS DP ZORA predlaga vodjo službe za informatiko na Onkološkem 
inštitutu v Ljubljani Noč Gorazda, univ. dipl. mat. 
 
Sklep 2: PS podpira novo zaposlitev na programu ZORA. Sredstva za dodatno zaposlitev in za 
zagotavljanje kakovosti upravljanja programa (vodenje, spremljanje, koordinacijo, promocijo, 
zagotavljanje in nadzor kakovosti v programu) bo treba pridobiti s sistemsko rešitvijo.To pomeni 
revizijo upravljanja programa, ki bo vključevala vse prvine programa in bo vključena v Splošni 
dogovor. Ministrstvo za zdravje bo tak revidiran program podprlo. Onkološki inštitut Ljubljana bo 
revidiran program pripravil do jeseni 2014.  
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S temi pojasnili se zapisnik 10. sestanka Programskega sveta Državnega programa ZORA z 
dne 29. 11. 2011 sprejme. 
 
Sklep 3: Člani PS so seznanjeni tudi z zapisnikom seje PS z dne 19. 02. 2013. 
 
Ad 2. 
M. Primic Žakelj na kratko poroča, kaj vse je bilo narejeno od zadnjega sestanka. Ker so člani PS že 
prejeli gradivo po pošti, natančnejša razlaga ni bila potrebna. V skladu z novimi smernicami je 
število brisov materničnega vratu manjše, manjše je število patoloških izvidov, povečalo se je število 
pregledanih različnih žensk. Podpora izvajalcem programa ZORA ostaja enaka. 
 
M. Primic Žakelj je pohvalila delovanje RSK za patologijo, saj so Smernice za standardizacijo 
postopkov in histopatoloških izvidov na področju ginekološke patologije bile pripravljene novembra 
2013 in so stopile v veljavo januarja 2014. V letu 2014 načrtujemo tudi posodobitev v Registru 
ZORA. 
 
A. Pogačnik poroča o ponovnem pregledovanju brisov materničnega vratu pri ženskah, ki so že 
zbolele za RMV. Trenutno poteka revizija za leti 2011 in 2012, začela pa se je leta 2006. V skupini 
sodelujejo 4 citopatologinje. 

 
Š. Smrkolj predlaga podoben način pregledovanja postopkov tudi v celotni obravnavi žensk z RMV. 
M. Primic Žakelj pove, da je že pokojna prof. M. Uršič Vrščaj pričela s sistematičnim 
pregledovanjem kartotek bolnic z RMV, vendar se je postopek ustavil. Skupina je bila enotna, da bi 
bilo treba nadaljevati s pregledovanjem kartotek bolnic z RMV in zagotoviti tudi revizijo histoloških 
preparatov. Pravno-formalno podlago za strokovni nadzor zagotavlja Pravilnik za izvajanje 
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. l. RS, št. 19/1998, 47/1998, 26/2000, 
67/2001, 33/2002, 37/2003, 117/2004, 31/2005, 83/2007 in 22/2009). 
 
Sklep 1: Oblikovati bi bilo treba multidisciplinarno delovno skupino, ki bi hitro identificirala vsako 
novo bolnico z RMV, pripravila protokol in izvedla »audit«. Sredstva za zagon in delovanje te 
skupine bo treba zagotoviti s finančno revizijo upravljanja programa. Prostor bo poiskala Š. Smrkolj.  
 
Sklep 2: B. Mikl Mežnar bo preverila pravno osnovo za ponovno pregledovanje histoloških 
preparatov in dokumentacije bolnic z RMV. 
 
Ad 3. 
U. Ivanuš je predstavila raziskavo z naslovom »Pilotna raziskava sprejemljivosti in kakovost 
samoodvzema vaginalnega vzorca za test HPV pri neodzivnicah v Državnem presejalnem programu 
za raka materničnega vratu DP ZORA«. V raziskavo so vključene ženske iz celjske in mariborske 
zdravstvene regije in bo trajala do leta 2016. 
 
Ad 4.  
U. Ivanuš je predstavila rezultate ankete 4. Zorinega dne ter preliminarni program za 5. Zorin dan, ki 
bo 15. oktobra 2014 na Brdu pri Kranju, v organizaciji Ministrstva za zdravje, Onkološkega inštituta 
Ljubljana in Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Glavna tema izobraževalnega dne bo 
prihodnost presejalnih programov za RMV, s poudarkom na novih presejalnih metodah.  
 
Sklep 1: Člani PS so bili seznanjeni s preliminarnim programom 5. Zorinega dne in se z njim 
strinjajo. 
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Sklep 2: Kot novo članico se v PS DP ZORA predlaga Urško Ivanuš, dr. med. 
 
 
Ad 5.  
M. Primic Žakelj je prisotne člane seznanila z vprašanji, ki so prišla na predsednico PS DP ZORA. 
 
Sklep 1: PS DP ZORA se ponovno sestane po 5. Zorinem dnevu 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 15.00 uri. 
 
 
Zapisala: Mojca Florjančič 
 
 
 


