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Ljubljana 19. 6. 2019 

Dat: tč_2_rsk_zapisnik_48_seje_mag.cukjati_19062019 

 

 

ZAPISNIK 48. REDNE SEJE 
RAZŠIRJENEGA STROKOVNEGA KOLEGIJA ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO, 

ki je bila v sredo 19. 6. 2019 ob 9.30 uri 

na Zavodu RS za transfuzijsko medicine v Ljubljani 

 

 
 

Sklicateljica seje: 

Predsednik RSK za TM: 

mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. trans. med.; Zavod RS za transfuzijsko medicino; 

 

Prisotni člani RSK:  

1) Marija Šeruga Doliška; dr. med., spec. transf. med.; Univerzitetni klinični center Maribor; 
2) Bojana Bizjak; dr. med., spec. transf. med.; Univerzitetni klinični center Maribor; 
3) Slavica Stanišić; dr. med., spec. trans. med.; Zavod RS za transfuzijsko medicino; 
4) mag. Marjeta Maček Kvanka; dr. med., spec. trans. med.; Zavod RS za transfuzijsko medicino; 
5) izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan, dr. med.; Univerzitetni klinični center Ljubljana. 

 

Sklicatelj seje mag. Cukjati prisotne člane pozdravi in ugotavlja, da so prisotni vsi člani RSK, je seja  sklepčna.  

 

Točka 1. 

Potrditev dnevnega reda 48. Redne seje RSK za TM 

 
Predlagan je sledeči dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 48. redne seje RSK za TM 

2. Potrditev zapisnika 47. redne, konstitutivne seje RSK za TM 

3. Predlog sprememb Pravilnika o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji (priloženo gradivo) 
4. Dopis ZZZS: časovna veljavnost napotnice (priloženo gradivo) 
5. Seznanitev z dopisom MZZ: Določbe Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih 
6. Razno 

 
Prisotni se strinjajo s predlaganim dnevnim redom in ga potrdijo.  
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Točka 2. 

Potrditev zapisnika 47. redne, konstitutivne seje RSK za TM 
 
Člani so zapisnik pregledali že predhodno zato nimajo pripomb in ga potrdijo. 
 

Točka 3. 

Predlog sprememb  
Pravilnika o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji 

 
Mag. Cukjati prisotnim pove, da je priprava sprememb Pravilnika obsežno delo večih transfuziologov. Opravljeno delo predstavi 
dr. Urbajs.Pove, da so člani prejeli osnutek že dopolnjenega Pravilnika, vendar meni, da bi bilo smiselno ustanoviti delovno 
skupino, v kateri bi prvenstveno sodelovali transfuziologi, vključeni pa bi bili tudi predstavniki naročnikov. Predvsem  je potrebno v 
pravilniku opredeliti dvakratno določitev KS iz dveh različnih vzorcev krvi, kadar je to možno in je brez škode za pacienta. 
Zagotovo, pa pravilnik zahteva spremembe tudi v drugih segmentih. Poleg pravilnika ostaja velik zalogaj tudi priprava priporočil, 
ki bi pokrivala vsa tista področja dela, ki ne bi bila oz. niso zajeta v Pravilniku.  
Po krajši diskusiji, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani RSK za TM, je bil sprejet sledeči sklep: 
 

 
Točka 4. 

Dopis ZZZS: časovna veljavnost napotnice (priloženo gradivo) 
 
Mag. Cukjati članom predstavi prejeto vprašanje s strani MZ glede opredelitve kroničnih bolezni na strokovnem področju 
transfuzijske medicine, ki potrebujejo trajni nadzor oziroma stalno zdravstveno oskrbo na specialistični ravni in za katere bi bilo 
posledično smiselno, da osebni zdravnik zavarovane osebe izda Napotnico brez časovne omejitve njene veljavnosti (»trajna« 
Napotnica). Več je bilo pojasnjeno v gradivu k tej točki - dopisih. 
 
V diskusiji so sodelovali vsi prisotni člani RSK za TM in so sprejeli sledeči sklep: 
 

 
Točka 5. 

Seznanitev z dopisom MZZ: Določbe Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih 
 
Mag. Cukjati prisotnim povzame bistvene poudarke navedene v dopisu s katerim MZ poziva člane Razširjenih strokovnih 
kolegijev k spoštovanju določb Pravilnika o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev.  
O določbah Pravilnika so člani razpravljali na konstitutivni seji.   

Sklep št. 
119/2019 

Člani RSK za TM zadolžijo Matjaža Urbajsa, dr. med., da sestavi delovno skupino v kateri sodelujejo tako 
predstavniki CTD-jev, ZTM-ja, CTM Maribor, TC Celje in predstavnik hematologov. 
Delovna skupina pripravi usklajen predlog, ki ga ponovno posreduje v potrjevanje RSK za TM. 
Rok za predstavitev predloga na seji RSK za TM je konec meseca decembra 2019. 

Sklep št. 
120/2019 

Člani RSK za TM so identificirali tri kronične bolezni, ki zahtevajo dolgotrajno obravnavo pri specialistu 
transfuzijske medicine in za katere je smiselna izdaja napotnice brez časovne omejitve in sicer: 
1. Dedna hemokromatoza 
2. Prava policitemija in  
3. Porfirija kutanea tarda 

 
Ostale bolezni pa glede na predviden način zdravljenja.  
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Sprejet je bil sledeči seznanitveni sklep: 
 

 

Točka 6. 

Razno 
 

1. Trajni odklon darovanja krvi za moške, ki so imeli spolne odnose z drugimi moškimi (MSM).  
 
Mag. Cukjati pove, da je glede omenjene teme strokovna direktorica dr. Malijeva, ki je zadolžena za pripravo odgovora, podala 

poročilo, v katerem navaja,  da še potekajo vse potrebne aktivnosti za pripravo strokovno utemeljenega mnenja, ki bo poleg 

strokovno-medicinskega upoštevalo tudi širše vidike obravnavane teme  

 

2. Vprašanje glede inaktivacije trombocitov 
 
Prisotni ugotavljajo, da je za namen zagotavljanja enake kakovosti krvnih komponent za paciente potrebno izvajanje inaktivacije 
KK na slovenskem nivoju, torej tudi v CTM Maribor in TC Celje.  
 
V diskusiji so sodelovali vsi prisotni člani RSK za TM, sprejeli so sledeči sklep. 
 

 
 
Prisotni se strinjajo, da bo naslednji redni sklic seje RSK za TM v drugi polovici meseca septembra 2019.  
 
Predsedujoči se prisotnim članom zahvali za konstruktivno sodelovanje in sejo zaključi ob 11.20 uri. 
 
 

Predsednik RSK za transfuzijsko medicino 
Mag. Marko CUKJATI, dr. med., l.r. 

 
 
 
Zapis pripravila:  
Mojca Bratina, univ. dipl. soc. inf.  
 
 
 
 
 
 

Sklep št. 
121/2019 

Člani RSK za TM so se seznanili z dopisom MZ št. 0130-49/2019/1 z dne 14.5.2019 Zadeva: določbe Pravilnika 
o razširjenih strokovnih kolegijih glede načina dela v skladu s Pravilnikom o sestavi in delovanju Razširjenih 
strokovnih kolegijev.  

Sklep št. 
122/2019 

Člani RSK za TM zadolžijo Andrejo Hrašovec Lampret, dr. med. da pripravi pregled dobrih praks inaktivacije KK 
v tujini, primerjavo načinov glede učinkovitosti in kakovosti razpoložljivih tehnologi za inaktivacijo trombocitov in 
plazme. 
Pripravljena izhodišča posreduje članom RSK za TM in jih na naslednji redni seji (predvidoma v mesecu 
septembru 2019) članom tudi predstavi. 

Oddano v pregled:         20.6.2019 

Pregledano:                     24.6.2019 (predsednik) 

Razposlano v pregled:   26.6.2019 

Prejete vse potrditve:     11.7.2019 

Razposlano:                               .2019      


