ZAPISNIK
13. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 16. 12. 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, dr.med., doc.dr. Špela Smrkolj, dr.med., Sonja Bebar, dr.
med., Vivijana Snoj, dr.med., Gorazd Noč, univ.dipl.ing., Urška Ivanuš,
dr.med., Mojca Kuster, v.m.s., Mojca Florjančič, v.m.s.
ODSOTNOST OPRAVIČILI: Marija Ilijaš Koželj, dr.med.
ODSOTNOSTI NISO OPRAVIČILI: Lucija Vrabič Dežman, dr.med., ga. Bernarda Kociper,
Nuša Konec Juričić, dr.med.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika sestanka PS ZORA dne 20. 05. 2014
Revizija upravljanja programa ZORA – M. Primic Žakelj, U. Ivanuš
Plan dela v letu 2015 – M. Primic Žakelj, U. Ivanuš
Poročilo o 5. ZORINEM dnevu in vsebinske iztočnice za 6. ZORIN DAN – M. Primic Žakelj,
U. Ivanuš
5. Razno

V uvodu je M. Primic Žakelj predstavila nove člane Programskega sveta DP ZORA, in sicer
Gorazda Noča, univ. dipl. ing. in Urško Ivanuš, dr. med., ki ju je imenovalo Ministrstvo za zdravje.

Ad 1.
M. Primic Žakelj je na kratko povzela sklepe prejšnjega PS z dne 20. 05. 2014. Nekaj sklepov je bilo
že realiziranih, nekateri pa bodo realizirani v letu 2015 v sklopu dokumenta o upravljanju DP
ZORA, ki je bil sprejet v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2015.
Sklep 1: Zapisnik 12. sestanka Programskega sveta Državnega programa ZORA z dne 20. 05. 2014
se potrdi in sprejme.

Ad 2.
U. Ivanuš je predstavila povzetek predlogov za revizijo upravljalskega dela DP ZORA ter finančni
plan za leto 2015. Predlog revizije upravljalskega dela DP ZORA je bil že potrjen in je sprejet v
Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2015. Večina organizacijskih struktur v DP ZORA že deluje,
vendar so z novim dokumentom ustrezno ovrednotene in formalizirane. V dokumentu so določene
tudi pristojnosti vseh struktur. Glavna sprememba se nanaša na postopno ureditev financiranja
programa ZORA, s samostojno šifro upravljalskega dela DP ZORA ter ustanovitev nekaterih novih
struktur upravljalskega dela DP ZORA. Podrobnosti so prikazane v prilogi tega zapisnika.
Nova struktura je Nadzorni odbor DP ZORA. Predloge za člane tega organa bodo člani PS DP
ZORA pripravili do naslednjega sestanka DP ZORA, predvidoma v mesecu marcu 2015.
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B. Mikl Mežnar je povedala, da bodo predvidoma v bodoče državni preventivni programi (ZORA,
DORA in SVIT) organizirani na podoben način.
Sklep 1: Člani PS do naslednjega sestanka PS DP ZORA pripravijo predloge za člane Nadzornega
odbora DP ZORA.
Za koordinatorje posameznih Strokovnih skupin so predlagani kandidati:
1. Strokovna skupina za ginekologijo: doc. dr. Špela Smrkolj, dr. med.
2. Strokovna skupina za laboratorijsko diagnostiko dr. Ana Pogačnik, dr. med.:
a) citološka diagnostika: dr. Ana Pogačnik, dr. med.
b) molekularna diagnostika: novo - vzpostaviti v 2015
c) histološka diagnostika: prof. dr. Margareta Strojan Fležar, dr.med.
3. Strokovna skupina za epidemiologijo: izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med.
4. Strokovna skupina za informatiko: Gorazd Noč, univ. dipl. ing.
5. Strokovna skupina za implementacijo sprememb in novosti v program ZORA: Urška Ivanuš, dr.
med.

Sklep 2: Predlagani koordinatorji Strokovnih skupin so potrjeni za obdobje treh (3) let.
Sklep 3: Do naslednjega sestanka PS koordinatorji Strokovnih skupin predlagajo člane strokovnih
skupin, ki se jih potrdi na seji PS DP ZORA.

Ad 3.
U. Ivanuš in M. Primic Žakelj sta predstavili plan dela in finančni plan v letu 2015. Podrobnosti so
prikazane v prilogi tega zapisnika.
Sklep 1: Člani PS so potrdili plan dela in financ za vsa posamezna področja.
Sklep 2: Sestanek strokovne skupine za patologijo bo sklican januarja 2015 (M. Strojan Fležar).
Sklep 3: Metodološka navodila za informacijski sistem histopatoloških izvidov bodo pripravljena
marca 2015 (RZ).
Sklep 4: Do naslednjega sestanka PS DP ZORA se pripravi pravila delovanja in pristojnosti delovnih
skupin (DS) (U. Ivanuš).
Sklep 5: Za člane PS DP ZORA, ki se ne udeležujejo sej PS (in ne sodelujejo aktivno v procesu
vodenja programa), se predlaga zamenjava.

Ad 4.
M. Primic Žakelj je podala poročilo o 5. Zorinem dnevu. Srečanja se je udeležilo več kot 400
udeležencev, rezultati ankete so objavljeni na spletni strani programa. Obe večji spremembi (igra
vlog in del programa v ločenih sekcijah) sta bili zelo dobro sprejeti, zato bosta del programa tudi na
naslednjem srečanju.
Sklep 1: Člani PS posredujejo vse predloge za teme 6. Zorinega dne (6ZD) v januarju 2015.
Sklep 2: Preliminarni program 6ZD bo pripravljen konec meseca januarja 2015.
Sklep 3: Konec meseca januarja 2015 se vsem sodelavcem DP ZORA pošlje napovednik za 6ZD.
Sklep 4: Preveriti je treba datume ostalih strokovnih prireditev in potem določiti ustrezen termin
izvedbe 6ZD.
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Ad 5.
M. Primic Žakelj je povedala, da naj bi nekateri ginekologi pošiljali citopatološke preparate v
pregled v laboratorije izven Slovenije. Ker se število izvidov BMV v Registru ZORA ni občutno
zmanjšalo, je A. Pogačnik preverila informacijo v SB Šempeter pri Novi Gorici. V tujino pošilja
preparate z BMV zasebnik, ki jemlje BMV samoplačnicam; preparate s histopatološkim materialom
(biopsije dojk) pa v tujino pošilja tudi SB Šempeter pri Novi Gorici.
Sklep 1: B. Mikl Mežnar bo pridobila pravno mnenje o tem, kje in kdo lahko pregleduje BMV.
M. Primic Žakelj je predstavila dopis RSK za patologijo v zvezi z uporabo drugih validiranih metod
pregledovanja brisov na HPV. Člani PS se strinjajo, da se naj v Sloveniji v okviru državnega
programa uporabljena ena vrsta validiranega testa HPV, kar zagotavlja primerljive rezultate. U.
Ivanuš je poudarila, da za triažni test HPV ni smiselno menjavati testa (hc2), bo pa smiselno ob
menjavi/reviziji strokovnih smernic ponovno pregledati ponudbo validiranih testov ter transparentno
izbrati optimalnega, ki je preprost, ima dobre klinične rezultate in je finančno dostopen.
Sestanek je bil zaključen ob 15.00 uri.
Zapisala: Mojca Florjančič

Priloga zapisnika 13. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 16. 12. 2014:
- Upravljanje DP ZORA za PS ZORA_16122014_potrjena.pdf
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