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Mag. Marjanca Jambrovič 
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Štefanova ulica 5 

1000 Ljubljana 

 

 

Zadeva: Poročilo o delu RSK-ja v 2017 

 

Spoštovana mag. Marjanca Jambrovič! 

 

V letu  2017 je imel RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo 9 sestankov, od 

tega 1dopisnega. Sprejeli smo 16 sklepov. Vsebine sklepov in razprav so naslednje: 

 sprejem nacionalnih referenčnih vrednosti za parametre krvne slike za otroke; 

 sprejem nacionalne klasifikacije laboratorijske dokumentacije na osnovi EKN in 

priporočil za minimalne dobe arhiviranja za področje medicinske biokemije; 

 preimenovanje imena razširjenega strokovnega kolegija; 

 ostale aktivnosti glede prenove Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih; 

 delo članov kolegija na področju priprave izhodišč za oblikovanje mreže laboratorijske 

dejavnosti in s tem povezanih normativov (v organizaciji MZ); 

 priprava strokovnega mnenja o razširitvi programa laboratorijske obravnave bolnic s 

preeklampsijo (sFit-1, PLGF); 

 delo na prenovi seznama preiskav strokovnega področja medicinska biokemija; 

 reševanje strokovnih vprašanj naslovljenih na republiški strokovni kolegij s strani 

zdravstvenih zavodov, ZZZS, …(merjenje hormonov ščitnice na primarnem nivoju 

zdravstvene dejavnosti, financiranje preiskave »spermiogram«, …); in 



 obravnava ostalih strokovnih vprašanj (povrnitev licence za specialista medicinske 

biokemije, pregledi laboratorijev za pridobitev dovoljenja za delo, nestrokovno delo 

podjetja Pharmamed-Mado, …). 

 

Skozi celotno leto so potekale aktivnosti prenove seznama preiskav na področju medicinske 

biokemije. Aktivnosti potekajo počasi, saj z njimi podpiramo aktivnosti in usmerjamo razvoj 

stroke na mnogih področjih. 

 

Z delovanjem RSK-ja, kot so organizacija sestankov, doseganje sklepčnosti, nedelovanje 

posameznih članov RSK-ja itd, nimamo problemov. Zapisnike smo redno pošiljali na MZ. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Predsednik RSK  

prof. dr. Darko Černe, spec. med. biokem. 
 

 

 

 

 

 

 


