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Številka:  013-24/2010 
Datum:  10. 12. 2013  
 
 
Zapisnik sestanka 6. seje Sveta za spremljanje DPOR  
 
 
Ministrstvo za zdravje, Tivolska 50, 3. 12.  2013 od 13.00 do 15.45 ure 
 
Prisotni: Tanja Mate (ZZZS), Janez Žgajnar (OI), Darja Arko (UKC Maribor), Primož Strojan 
(OIL), Marija Vegelj Pirc (Društvo onkoloških bolnikov), Mojca Senčar (Europa Donna), Albina 
Rezar Planko (SB Celje), Jožica Maučec Zakotnik (MZ), Brigita Drnovšek (UKC LJ), Marco 
Gergolet (SB NG), Mihael Demšar (ZZ Družinska medicina NG), Mojca Gobec (MZ), Branko 
Zakotnik (koordinator DPOR), Petra Brinovec (MZ) 
 
Odsotni: Marko Hočevar (OIL), Matjaž Fležar (Klinika Golnik), Maja Primic Žakelj (OIL), Anne-
Marie Yazbeck (MZ), Tonka Poplas Susič (Katedra za družinsko medicino LJ)  
 
Dnevni red: 

1. Pregled kazalnikov DPOR (www.dpor.si) in pobude za aktivnosti za posamezna 
področja  

2. Razprava po posameznih področjih DPOR in točkah zapisnika 5.seje Sveta DPOR 
(dostopno na www.dpor.si zavihek zapisniki 

3. Razno 
 
Ad1. B Zakotnik prikaže kazalnike DPOR, ki so dostopni na www.dpor.si ter pobude za 
aktivnosti po posameznih področjih DPOR kjer bi bile nujne aktivnosti za doseganje ciljev 
DPOR 2010-15. 
 
Ad2. Razvila se je konstruktivna razprava po področjih DPOR, sprejeli smo naslednje sklepe: 
 

a. Spremljanje bremena raka   
i. Za izboljšanje kvalitete kazalnikov in bolj ažurne podatke je nujno, da se 

nadaljuje že dogovorjene aktivnosti v sklopu e-zdravja za vzpostavitev e-
registra raka RS 

ii. K že prikazanem podatkom se o incidenci, umrljivost in preživetju dodajo 
podatki drugih evropskih držav za primerjavo s slovenskimi, ki so prikazani 
s strokovno neoporečno metodologijo (z referencami) 

 
b. Primarna preventiva  

i. MZ dopolni poročilo z ukrepi in aktivnostmi, ki so v pristojnosti MZ 
ii. Izbrane kazalnike NIJZ dopolni z mednarodnimi primerjavami  

 
c. Sekundarna preventiva  

i. DORA  
– imenovanje upravnega vodjo (managerja) programa 
– Izoblikovati je potrebno program širitve programa DORA po celi 

Sloveniji s planom in časovnico 
– Zadržati nivo zastavljene kvalitete programa 



 

 

ii. SVIT 
– sprejem zakona o zbirkah podatkov v zdravstvu 
– razširiti program na populacijo do 75. leta 
– omogočiti vabljenje nezavarovanih državljanov RS 

 
iii. ZORA 

– avtomatizacija registracije patoloških izvidov v laboratorijih in 
povezovanje s centralnim informacijskim sistemom 

– dopolnitev kolposkopskih izvidov, jih avtomatizirati in zagotoviti 
povezovanje s centralnim informacijskim sistemom 

– na novo je treba imenovati Programski svet ali vsaj nadomestne 
člane za tiste, ki jih ni več v PS oz. so odstopili 

– programu je treba zagotoviti dodatna finančna sredstva za prenovo 
zastarele računalniške baze, za izobraževanje, za promocijo 
programa in za zagotavljanje in nadziranje kakovosti programa na 
vseh ravneh 

 
d. Diagnostika in zdravljenje 

i. Primarno zdravstveno varstvo 
– vključitev SLO v evropsko presečno raziskavo o problemih 

diagnostike raka na primarnem zdravstvenem nivoju (nosilec Katedra 
za družinsko medicino MF Ljubljana) 

– Vključitev referenčnih ambulant v programe primarne in sekundarne 
preventive raka 

ii. Sekundarno/terciarno zdravstveno varstvo 
– Vzpostavitev kliničnih registrov v sklopu programa e-zdravje za 

pogoste rake 
– Akreditacija centrov za zdravljenje raka 
– Vzpostavitev 2. radioterapevtskega centra v RS v UKC MB v začetni 

fazi  bo strokovno delo potekalo v sodelovanju s strokovnjaki 
Onkološkega inštituta 

– Vključitev standardov histološke in molekularno patološke  diagnoze 
raka na spletno stran DPOR 

e. Raziskovanje  
i. Vzpostavitev pisarne/urada za pridobivanje evropskih projektov s področja 

raziskovanja raka 
ii. Vpliv na ARRS za ugodnejši razrez sredstev v prid raziskavam na področju 

raka, saj gre za zdravstveni problem št.1. 
iii. Za uresničitev zgornjih ciljev se imenuje skupino in osebo, ki bo te 

aktivnosti vodila (predlog s strani  OIL) 
 

f. Rehabilitacija  
i. Predstavitev predloga za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojke (OIL, 

IRIS, DOBSLO) na ZS 
 

g. Paliativna oskrba  
i. Nadaljevati z regijskimi posveti o organizaciji PO v RS. Naslednji posvet bo 

v Celju, februarja 2014, nato Novo mesto in Prekmurje. 
ii. Popolnitev spletne strani www.paliativa.si (predlog, da se naslov tudi tako 

poenostavi) 
 

h. Izobraževanje 
i. Izoblikuje se skupina za predloge za  izobraževanje na področju raka  

(predlog s strani OIL) 
 

i. Informacijska podpora 
i. Nujno je potrebno nadaljevati s dogovorjenim projektom e-register, klinični 

registri, presejalni registri  v sklopu e-zdavja. Brez te IT podpore bo 
izvajanje in nadzor DPOR onemogočen. 



 

 

    
Ad. 3. pod točko razno smo sprejeli naslednje sklepe: 
 

a. Takoj, ko se imenuje nov minister za zdravje, ga zaprosimo, da se Svet za nadzor 
DPOR z njim sestane in predstavi DPOR ter sprejete sklepe ter dogovori o nadaljnjem 
delu na DPOR 

b. Za izvajanje aktivnosti primarne preventive in promocije zdravja je v državnem 
proračunu nujno potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva. Prav tako so potrebna  
dodatna sredstva po posameznih točkah programa, saj drugače zastavljene aktivnosti, 
naštete v zgornjih sklepih, ne bo mogoče izvesti.  

c. V kolikor sprejetih sklepov ne bo možno izvajati, je potrebno da Svet za nadzor DPOR 
na naslednji seji poda mnenje o smiselnosti nadaljnjih aktivnosti koordinacije in nadzora 
DPOR  

 
Zapisal: 
Branko Zakotnik, Koordinator DPOR 


