
                                                        

Naredite korak za svoje zdravje, odločite se za presejalno mamografijo! 

 
DORA 
Državni presejalni program za raka dojk, T: 080 27 28, E: dora@onko-i.si, S: dora.onko-i.si 

 

 

Vabilo za zdravstvene sodelavce 
Strokovno izobraževanje o Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA 

 

 

Spoštovani, 

 

Onkološki inštitut Ljubljana, ki je nosilec Državnega presejalnega programa za raka dojk DORA, skupaj 

s Splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer od novembra 2017 poteka tudi slikanje žensk v programu 

DORA, organizira izobraževanje za zdravstvene sodelavce iz območne enote ZZZS Murska Sobota. 

 

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanja o programu DORA, ki bo  

v torek, 22. januarja 2019, ob 14. uri 

v predavalnici Splošne bolnišnice Murska Sobota v knjižnici bolnišnice v 

5. nadstropju kirurškega bloka (Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota). 

 
 

Program: 

 

13.50–14.00:  Registracija udeležencev 

 

14.00–14.50: Cilji in prednosti programa DORA,  

  mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja programa DORA in nadzorni radiolog  

 Organiziranost programa DORA (vodenje in deležniki: upravljalec, izvajalec in drugi organi) 

 Razlika med oportunističnim in organiziranim presejanjem 

 Časovni roki za delo v presejalnem programu DORA 

 Slikanje, dvojno odčitavanje, konsenz konferenca in dodatne obravnave 

 Strokovni nadzor nad delom radiologov in radioloških inženirjev 

 Tehnična kakovost radiološke opreme 

 Predstavitev evropskih smernic za presejanje  

 Ciljne javnosti programa DORA (vse slovenske ženske 50-69 let) 

 Postopek vabljenja in naročanje 

 Predstavitev aplikacije programa DORA 

 Zahteve za izvajalce v programu DORA 

 

14.50–15.30:  Posebnosti presejalnega programa za raka dojk DORA,  

  mag. Kristjana Hertl, dr. med., namestnica vodje programa DORA in nadzorna 

  radiologinja  
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 Kaj je to presejanje 

 Pomen zgodnjega odkrivanja raka dojk 

 Zahteve za učinkovito presejanje 

 Razlika med preventivnim in diagnostičnim pregledom dojk 

 

15.30–15.45:  Vabljenje žensk v program DORA,  

  Katja Jarm, dr. med., vodja Register DORA  

 Predstavitev dela Registra DORA 

 Epidemiološki kazalniki 

 Podatki za območno enoto: število ustreznih žensk, občine, udeležba 

 

15.45–16.00:  Vprašanja in zaključni sklepi izobraževanja  

 

Kreditne oz. licenčne točke so v postopku pridobivanja. Kotizacije na dogodku ni. 
 

Izobraževanje je namenjeno zdravnikom splošne medicine, ginekologom, medicinskim sestram v 
dispanzerjih za ženske, ambulantah za splošno medicino, patronaži in v referenčnih ambulantah ter 
centrih za krepitev zdravja kot tudi ostalim zdravstvenim delavcem. 

 

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov: vskrbec@onko-i.si do 

ponedeljka, 21. 1. 2019, do 14. ure. Hvala. 

 
 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo! 
 
 
    

mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med.                  Bojan Korošec, dr. med., spec. int. 

vodja državnega programa DORA                     direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota                                                           
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