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Uvodnik

Spoštovane udeleženke in cenjeni udeleženci Četrtega izobraževalnega dne programa ZORA,

vesela sem, da ste se – sodelavke in sodelavci programa ZORA različnih strok in vsi, ki vas program kako 
drugače zanima – v velikem številu odzvali tudi vabilu na naše, že četrto srečanje. Dosedanja srečanja so 
namreč tudi z rezultati potrdila pravilnost našega izhodiščnega prepričanja, da formalna in neformalna 
izmenjava izkušenj sodelavcev multidisciplinarnega tima, ki delujejo v programu ZORA, in predstavnikov 
širše strokovne javnosti pripomore k boljši obravnavi žensk, ki jim je program ZORA namenjen. Uteme-
ljeno torej pričakujem, da bo tudi tokratno srečanje imelo enak učinek, in se vam za odziv zahvaljujem, 
saj dokazujete, da si tudi vi želite program še izboljšati in mu s svojo prizadevnostjo pomagati doseči še 
boljše rezultate.

Veseli me tudi, da naše prizadevanje iskreno podpirajo izkušeni strokovnjaki iz tujine, ki so pripravljeni 
z nami deliti svoje pozitivne in tudi negativne izkušnje. Letos je to vlogo rada prevzela profesorica Julietta 
Patnick, direktorica angleških presejalnih programov za raka. Z organiziranjem tovrstnih programov in za-
gotavljanjem njihove kakovosti ima bogate izkušnje: pred 25 leti je začela vzpostavljati presejalni program 
za raka materničnega vratu, deset let zatem za raka dojk, v zadnjih letih pa deluje pri presejalnem progra-
mu za raka debelega črevesa in danke. Angleški program velja v Evropi za enega najbolje organiziranih, 
poleg tega pa izjemno pozornost posveča kakovosti dela. Prav ta je še toliko pomembnejša v presejalnih 
programih, v katere vstopajo navidezno zdravi ljudje, ki jim program ne sme z nepotrebnimi preiskavami 
in posegi po eni strani in z napačno negativnimi izvidi po drugi povzročiti več škode kot koristi. Ker bo 
velik del našega srečanja posvečen kakovosti vseh postopkov, od presejalnih do diagnostičnih in tera-
pevtskih, bodo gotovo vsem dobrodošle tudi angleške izkušnje s tega področja. Zato izrekam profesorici 
Patnick iskreno dobrodošlico.

Tudi pri sestavljanju programa letošnjega srečanja smo upoštevali predloge, ki ste nam jih dali na lan-
skem srečanju. Tako vas bomo najprej seznanili s kazalci uspešnosti delovanja programa ZORA v prvih 
desetih letih, potem pa govorili o:
- kakovosti dela na področju citopatologije;
- triažnem testu HPV v Veliki Britaniji in v Sloveniji;
- pomenu kakovosti kolposkopije in histološke diagnostike za preprečevanje čezmerne diagnostike 

in zdravljenja;
- pomenu komunikacije med zdravstvenim osebjem in ženskami za uspeh programa ZORA.
Predavanja bodo popestrili prikazi zanimivih primerov, ki kažejo, da se prav vseh obravnav ne da ume-

stiti v algoritme smernic, ki so le splošna vodila, nikakor pa ne smejo in ne morejo nadomestiti lastne 
strokovne presoje.

Kot vsa dosedanja srečanja sta tudi letošnje finančno omogočila Ministrstvo za zdravje in Onkološki 
inštitut Ljubljana, ki je sedež DP ZORA. Kljub splošnemu pomanjkanju denarja v državi nam je tako tudi 
letos uspelo zagotoviti, da je udeležba na tem srečanju lahko brezplačna in je posvet hkrati zaščiten pred 
očitki, da so v njegovem ozadju komercialni interesi.

Vsem, ki so nam omogočili tako organizirati to prireditev, izrekam zahvalo, vam – udeleženkam in ude-
ležencem – pa se zahvaljujem za zanimanje, za morebitno aktivno sodelovanje in vam želim, da bi vam 
srečanje dalo novega znanja in novih moči za nadaljnje sodelovanje v programu. Želim si, da bi vam ta dan 
ostal tudi v prijetnem spominu.

Maja Primic Žakelj,
vodja Državnega programa ZORA
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