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ZAPISNIK  
 
10. sestanka programskega sveta DP ZORA z dne 29. 11. 2011 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., izr.prof. Margareta Strojan Fležar, dr.med., 
prim.asist.dr. Alenka Repše Fokter, dr.med., Vivijana Snoj, dr.med., Gorazd 
Noč, univ.dipl.mat., Urška Ivanuš, dr. med., Mojca Kuster, v.m.s., Mojca 
Florjančič, v.m.s. 

 
PRISOTNOST OPRAVIČILI:  Blanka Mikl Mežnar, dr.med., Mircha Poldrugovac, dr. med.,  

                Nuša Konec Juričić, dr.med., prim.Andrej Možina, dr.med.,  
                Marija Ilijaš Koželj, dr.med., Lucija Vrabič Dežman, dr.med. 

 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. sestanka PS ZORA dne 1. 2. 2011 
2. Nerazumni predlogi in aktivnosti ZORE okrog SD 2012 – poročata M. Primic Žakelj in  

U. Ivanuš 
3. Kaj vse je bilo narejeno v času od zadnjega sestanka – poročajo M. Uršič Vrščaj, A. Pogačnik,  

U. Ivanuš in M. Primic Žakelj 
4. Tretji ZORIN dan – o anketnih predlogih za program na Prvem in Drugem Zorinem dnevu 

poroča M. Uršič Vrščaj 
5. Razno 

 
V uvodu je potrjena zapisničarka.  
 
Ad 1. 
 
Pred sprejemom zapisnika sestanka PS z dne  1. 2. 2011 je M. Primic Žakelj poročala o izvrševanju 
sklepov tega sestanka: 
- L. Vrabič Dežman članom PS ni poslala osnutka dopisa z opozorilom o doplačevanju 

preventivnih ginekoloških pregledov na Ginekološki kliniki Ljubljana. 
OPOMBA: L. Vrabič Dežman je dopis poslala po prejemu tega zapisnika in sicer 4. 1. 2012. 
- Nosilec programa Zora je v imenu PS DP ZORA poslal dopis na ZZZS in MZ;  
- Na DP Zora seznam sprememb informacijskih sistemov, ki jih je povzročila uvedba 

spremenjenega obrazca Citološki izvid – klasifikacija po Bethesdi ni prispel; 
- Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu, ki so 

izšle 2011, lahko smatramo kot del Klinične poti. V letu 2012 bodo izšle tudi Smernice za 
celostno obravnavo žensk z RMV; 

- Na dopolnjenem obrazcu Citološki izvid – klasifikacija po Bethesdi, ki je v uporabi od 
01.10.2011, so pri vseh imenih patoloških sprememb dodane poleg šifer tudi kratice imen. 

- Na pojasnilno dolžnost ginekologov pri interpretaciji izvidov BMV se opozori tudi  na Tretjem 
Zorinem dnevu. 

- Ostali sklepi so realizirani. 
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S temi pojasnili se zapisnik 9. sestanka Programskega sveta Državnega programa ZORA z dne 
1. 2. 2011 sprejme. 
 
M. Primic Žakelj predlaga spremembo dnevnega reda, ki jo prisotni člani potrdijo. Kot 2. točka se 
obravnava poročilo G. Noča o dopolnitvah informacijskega sistema v citoloških laboratorijih – 
aplikaciji ZOCI in obravnavo dopisa v zvezi z aplikacijo, ki so ga pripravile citologinje iz štirih 
citoloških laboratorijev. 
 
Ad 5. 
 
M. Primic Žakelj kot odgovor na dopis citopatologinj v zvezi z aplikacijo ZOCI pove, da nosilec 
programa Zora ni naročil izdelave te aplikacije, zato tudi ne more biti plačnik vseh morebitnih 
dopolnitev in nadgradenj aplikacije, saj v programu za to ni predvidenih dodatnih finančnih sredstev. 
M. Strojan Fležar pove, da so podpisnice dopisa (M. Strojan Fležar, A. Pogačnik, A. Repše Fokter in 
V. Snoj) glede na uporabljeni logotip Zore predvidevale, da je ZOCI del programa ZORA in da vse 
finančne obveznosti poravna DP ZORA. G. Noč pove, da je aplikacija ZOCI spletna aplikacija za 
vnos izvidov BMV; razvoj in nadgradnja aplikacije je za uporabnike – citološke laboratorije 
brezplačna, plačljiv pa je prenos njihove stare baze in dodatna pomoč uporabnikom. Podpisnice 
dopisa predlagajo, da bi vsi citološki laboratoriji vnašali izvide BMV v kakovosten in enovit 
informacijski sistem, saj bi se tako izognili težavam pri delu z različnimi ponudniki informacijskih 
sistemov. G. Noč opozori, da bi bilo najboljše, da je Zora integrirana v informacijski sistem 
posamezne zdravstvene ustanove.  
 
Sklep 1: G. Noč bo skupaj s pravno službo OIL pripravil pogodbo o sodelovanju med OIL in 
citološkimi laboratoriji, ki uporabljajo spletno aplikacijo ZOCI. OIL bo prevzel stroške razvoja 
aplikacije, plačljiv pa bo prenos stare baze in dodatna pomoč uporabnikom.  
 
S tem bo naknadno popravljanje že sinhroniziranih izvidov za uporabnike brezplačno. M. Strojan 
Fležar predlaga, da se pripravi natančen protokol o popravljanju že vnešenih izvidov. 
 
Sklep 2: U. Ivanuš je zadolžena, da koordinira nastanek dokumenta, v katerem bodo tako 
citopatologinje kot RZ podali strokovne zahteve za tak informacijski sistem v laboratorijih, ki bo 
tudi v laboratorijih samih omogočal spremljanje kakovosti. 
 
Ad 2.  
M. Primic Žakelj pove, da je v zadnjem predlogu za spremembo Aneksa k Splošnemu dogovoru za 
leto 2011 in v delovnem gradivu za  Splošni dogovor za leto 2012 navedeno, da je za realizacijo 
programa preventive raka materničnega vratu predvidena sprememba v deležu pogodbeno 
dogovorjenega programa pri posameznem izvajalcu iz dosedanjih 70 % vseh opredeljenih žensk v 
starostni skupini 20–64 let na 90 % pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov za 
raka materničnega vratu. Na problem so DP ZORA opozorili posamezni ginekologi z natančnimi 
izračuni in obrazložitvijo posledic te spremembe.  
U. Ivanuš pove, da je OIL v sodelovanju z ginekologi in RSKjem za ginekologijo poslal na MZ, 
ZZZS in ZZS več dopisov, obrazložitev in izračunov, na podlagi katerih sta se MZ in ZZZS odločila, 
da bodo predlog sprememb umaknili iz aneksa k Splošnemu dogovoru. U. Ivanuš prenese zahvalo B. 
Mikl Mežnar za usklajeno in dobro sodelovanje ginekologov, ki so opozorili na nesprejemljiv 
predlog. Vse vpleteni se strinjajo, da je treba sistematično pregledati metodologijo izračunavanja 
realizacije s strani ZZZS na vzorcu ambulant.  
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Ad3. 
M. Primic Žakelj na kratko poroča, kaj vse je bilo narejeno od zadnjega sestanka. Ker so vsi člani PS 
tudi aktivno sodelovali pri pripravi navodil in so vsa gradiva bila razdeljena vsem, hkrati pa so 
dostopna na spletni strani ZORA, natančnejša razlaga ni bila potrebna. 
 
Ad 4. 
M. Uršič Vrščaj predstavi program Tretjega Zorinega dne (TZD), ki bo 20. 4. 2012 na Brdu pri 
Kranju. Strokovna vsebina programa temelji na predlogih udeležencev Prvega in Drugega Zorinega 
dne. Ko bo strokovni odbor potrdil predlagan program TZD, se povabilo k aktivni udeležbi pošlje 
vsem nastopajočim. 
  
Sklep 1: Delo strokovnega odbora koordinira M. Uršič Vrščaj. 

Sklep 2: Prispevki za zbornik se zbirajo do 10. 3. 2012. 

 
Ad 5. 
M. Strojan Fležar predlaga pripravo plana dela Programskega sveta DP ZORA za leto 2012.  
 
Sklep 1: Skupina citopatologinj, članic PS DP ZORA, pripravi predlog sprememb pravilnika o delu 
citoloških laboratorijev v smislu spremljanja kakovosti dela v podporo uvedbi enovitega 
informacijskega sistema do 31.3.2012. 
 
Sklep 2: M. Primic Žakelj bo na RSK za patologijo naslovila prošnjo za pomoč pri pripravi 
pravilnika o delu histoloških laboratorijev. Rok za izdelavo pravilnika je do konca leta 2012. Na 
podlagi novega pravilnika se pripravijo tudi Metodološka navodila za informacijski sistem 
histoloških izvidov. 
 
Sklep 3: V letu 2012 je treba pripraviti tudi navodila za kolposkopski karton in delo kolposkopskih 
ambulant.  
 
 
 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 15.10 uri. 
 
 
 
Zapisala: Mojca Florjančič 
 
 
 


