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Spoštovane udeleženke in udeleženci Drugega izobraževalnega dne programa ZORA,

Veseli in po aš eni smo, da ste se letos v še ve jem številu odzvali vabilu na naše drugo

sre anje. Tudi letos smo na sre anje povabili sodelavce programa ZORA razli nih strok, tako

ginekologe in medicinske sestre kot citologe, presejalce, patologe in javnozdravstvenike. Prepri ani

smo, da tako formalna kot neformalna izmenjava izkušenj med vsemi sodelavci multidisciplinarnega

tima, ki sodeluje v programu ZORA, pripomore k boljši obravnavi žensk, ki jim je program namenjen

in s tem k manjšanju bremena raka materni nega vratu v naši državi.

Poleg osnovnih kazalnikov uspešnosti programa ZORA tudi letos predstavljamo nekatere

novosti s podro ja citologije, patologije in ginekologije. V drugi polovici leta 2011 kon no prehajamo

na citološki izvid po novi klasifikaciji Bethesda, v skladu s tem pa so posodobljene tudi smernice za

obravnavo žensk s predrakavimi spremembami, zato bomo pregledali, kje so bistvene spremembe.

Od lanskega oktobra je pri nas uveljavljen tudi triažni test HPV, zato bodo gotovo zanimive prve

izkušnje v zvezi s tem testiranjem. Povabili smo tudi gostjo iz tujine, epidemiologinjo dr. Matejko

Rebolj, ki bo predstavila izsledke raziskav, ki prou ujejo test HPV kot nadomestilo citološkemu brisu v

presejanju. Za patologe je poseben izziv mikroinvazivni karcinom; gotovo bodo zanimive dileme in

novosti v njegovi diagnostiki. Do konca marca je bila v javni razpravi Strategija razvoja in celostne

ureditve ginekološko porodniške službe. O tem, kakšno naj bo v njej mesto ZORE, bosta izmenjali

stališ a politika in stroka. In ne nazadnje, marsikateri primer v vsakdanji praksi je težko obravnavati

tako, kot je zapisano v algoritmih smernic; o tem, s kakšnimi izzivi se sre ujejo kolegice in kolegi,

bodo pokazali zanimivi primeri iz prakse.

Letošnje sre anje sta finan no omogo ila Ministrstvo za zdravje in Onkološki inštitut Ljubljana,

ki je sedež DP ZORA. Najlepše se zahvaljujemo za njuno podporo, udeleženkam in udeležencem pa

želimo, da bi jim ta dan ostal v lepem in koristnem spominu.
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