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Spoštovani,

Do konca leta 2006 smo iz našega centra povabili na preventivni pregled vse ženske, ki si po zadnjih
podatkih, ki nam jih je posredoval ZZZS leta 2004, dotlej niso izbrale osebnega ginekologa. Kot verjetno
veste, nam zaradi neurejene zakonodaje ZZZS teh podatkov ne obnavlja več.
Ob pregledu stanja baze v začetku 2007 se je izkazalo, da imamo še vedno okrog 100.000 žensk v starosti
20-64 let, za katere še nismo registrirali nobenega izvida BMV (in nam tudi niso sporočile, da nimajo več
maternice). Po posvetu z generalno direktorico direktorata za javno zdravje smo se odločili, da odselj
povabimo na preventivni pregled vsako žensko, pri kateri zaenkrat še nimamo registriranega izvida oz. tisto,
pri kateri bo od zadnjega izvida minilo več kot 3 leta in 6 mesecev. Izkazalo se je namreč, da vseh
opredeljenih žensk po celi Sloveniji niso povabili na pregled, nekatere so se vmes preselile itd. Tak
»varnostni mehanizem« je potreben in zagotovo ne bo posegal v delo tistih ambulant, kjer sproti in
sistematično vabijo svoje pacientke, saj bo njihov izvid v tem času zagotovo že v Registru ZORA.
Seveda pa se je nemogoče izogniti temu, da ne bi kaka od žensk dobila vabila, ki ga ne potrebuje, ker je
pregled opravila v času, ko izvid še ni prepotoval poti od vaše ambulante do naše baze (ponekod je še vedno
ta čas nedopustno predolg) ali pa se je iz različnih vzrokov »izmuznil« sistemu registracije.
Zato vas prav lepo prosim, da take primere sprejmete z razumevanjem, vaša sestra, ki sprejema naročila, pa
naj takim »neustreznim« ženskam pojasni, zakaj pregled ne bo potreben, predvsem pa naj jih opozori, da
nam po pošti vrnejo odgovor z razlogom, zakaj pregleda ne bodo opravile.
V splošnem smo s pregledanostjo sicer lahko zadovoljni, saj je v starosti 20-64 let skoraj 70-odstotna, še
vedno pa je prenizka pri ženskah po 45. letu starosti, zato prosim, da tem posvetite še posebno pozornost.
Vsem se za sodelovanje najlepše zahvaljujemo in vam želimo lepe Velikonočne praznike.

Izr. prof. Maja Primic Žakelj, dr. med.
v imenu vseh, ki skrbimo za program ZORA
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