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Zadeva:
Zapisnik 33. seje razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko
medicino – medicinsko biokemijo

33. seja Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo
(v nadaljevanju RSK) je bila 26. septembra 2019 ob 12.00 uri v sejni sobi KIKKB v UKC
Ljubljana.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled sklepov zapisnika 31.-32. dvojne seje RSK
Dopis ministru za zdravje – prošnja za sestanek
Analitika drog v urinu, dopisi in aktivnosti SZKKLM
Neenotni orientacijski referenčni intervali – lipidi: predlog, vabljen M. Krsnik
Razno: obvestila, poročila, pobude

PRISOTNI: prof. dr. Borut Božič, mag. Saša Bratož, prof. dr. Darko Černe, doc. dr. Aleš Jerin,
doc. dr. Pika Meško Brguljan, asist. mag. Barbara Možina in izr. prof. dr. Milan Skitek
OPRAVIČENO ODSOTNA: asist. mag. Maksimiljan Gorenjak in prof. dr. Janja Marc

Ad 1.
Dr. Skitek je pregledal sklepe zapisnika 31.-32. dvojne seje RSK za laboratorijsko medicino –
medicinsko biokemijo, na katerega člani niso imeli pripomb.
V zvezi s 3. sklepom seje je dr. Marc pisno obvestila predsednika RSK, da se je komisija za
strategijo LM dvakrat sestala in pripravila izhodišča za strategijo, ki sloni na resoluciji
zdravstvenega varstva v RS 2016-2025, t.j. na mreži laboratorijev in podpornih (referenčnih)

centrov. Dr. Skitek je predlagal, da se vključi tudi sodelavce, ki so to že pripravljali. Dr. Meško je
povedala, da so poleti na Ministrstvu za zdravje (MZ) imenovali delovno podskupino ministrstva
za zdravje za oblikovanje predloga normativov na področju laboratorijske dejavnosti, v katero so
imenovali predstavnike ministrstva za zdravje, ZZZS, ZLMS, predstavnike sindikatov (SILMES
in ostali za področje laboratorijske dejavnosti) ter dodatne strokovnjake medicinske biokemije.
Dr. Meško pove, da zaradi dela v več delovnih skupinah na MZ in preobremenjenosti v
nadaljevanju ne more več sodelovati v komisiji RSK za pripravo strategije LM. Mag. Barbara
Možina meni, da je najprej potrebno sprejeti mrežo laboratorijev in nato določiti normative in
standarde.
Člani RSK ugotavljajo, da se MZ vse prevečkrat obrača direktno na posameznike, sindikate in
zbornice mimo RSK, na kar bo potrebno opozoriti na sestanku pri ministru.
SKLEP 1-33/2019: Zapisnik 31.-32. dvojne seje RSK za laboratorijsko medicino –
medicinsko biokemijo je sprejet.

Ad 2.
Člani RSK se strinjajo, da se ministru za zdravje pošlje prošnja za sestanek, na katerem bi
predstavili nujnost spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti, ponovne uvedbe licenc za
specialiste medicinske biokemije in ureditve financiranja laboratorijske dejavnosti. Opozorili bi
na nujnost sodelovanja Ministrstva za zdravje z RSK-jem, ki je njegov posvetovalni organ. RSK
je imenoval komisijo, ki je pripravila izhodišča za strategijo za nadaljnji razvoj stroke.
SKLEP 2-33/2019: Predsednik RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo
pošlje ministru za zdravje uradno prošnjo za sestanek v skladu s sprejetim dopisom.

Ad 3.
Predsednik RSK je predsedniku SZKKLM poslal poziv za pripravo smernic oz. navodil
laboratorijem s področja medicinske biokemije glede ukrepanja v primeru analitike urina na
prisotnost prepovedanih drog v sodno medicinske/forenzične namene, ki pa ni bil obravnavan
na septembrski seji SZKKLM.
Gre za kompleksno problematiko, ki ne more biti rešena v kratkem časovnem obdobju. Zato je
dr. Jerin predlagal, da RSK zavzame neko načelno stališče do tega problema. Laboratorijsko
osebje je izpostavljeno stvarem, ki ne sodijo med njihove zadolžitve in kompetence,
problematika ni samo pri zbiranju urina, ampak še bolj v analitiki. Predsednik RSK predlaga
mag. Gorenjaka, dr. Jerina in dr. Černeta za oblikovanje načelnega stališča RSK glede
smiselnega vzorčenja v skladu z mednarodno veljavnimi direktivami. Člani RSK bodo dobili
osnutek priporočila po e-pošti in podali svoje pripombe do naslednje seje RSK.
SKLEP 3-33/2019: Komisija v sestavi mag. Gorenjak, dr. Černe in dr. Jerin oblikuje
načelno stališče glede smiselnega vzorčenja in ukrepanja v primeru analitike urina na
prisotnost prepovedanih drog v sodno medicinske/forenzične namene. Ponovno se
pozove predsednika SZKKLM z zapisnikom RSK za čim hitrejšo pripravo smernic oz.
navodil laboratorijem s področja medicinske biokemije.

Ad 4.
G. Mladen Krsnik je na RSK naslovil predlog za poenotenje orientacijskih referenčnih intervalov
na lipidnem področju v slovenskih medicinskih laboratorijih. Zaradi bolniške odsotnosti se g.
Krsnik ni mogel udeležiti seje. Dr. Černe je predlagal, da se da pobuda SZKKLM za pripravo
predloga. Člani RSK so mnenja, da naj g. Krsnik bolj natančno razdela svoj predlog (pripravi

informacijo od kje so razlike) in pripravi predlog rešitve, to pisno naslovi na RSK in se bo
obravnavalo na naslednji seji RSK.
SKLEP 4-33/2019: Predsednik RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo
pozove g. Mladena Krsnika da bolj natančno razdela svoj predlog za poenotenje
orientacijskih referenčnih intervalov na lipidnem področju v slovenskih medicinskih
laboratorijih (pripravi informacijo od kje so razlike) in pripravi predlog rešitve, to pisno
naslovi na RSK in se bo obravnavalo na naslednji seji RSK.

Ad 5.
Razprave in sklepov pod razno ni bilo.

Pripravila:
Mojca Brenčič
Izr. prof. dr. Milan Skitek, spec. med. biokem., svetnik
Predsednik RSK za laboratorijsko medicino –
medicinsko biokemijo

Poslano:
- članom RSK – po elektronski pošti
- g. Mladen Krsnik – po elektronski pošti
- dr. Blaž Krhin, predsednik SZKKLM – po elektronski pošti
- Ministrstvo za zdravje: rsk.mz@gov.si - po elektronski pošti
- Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
- arhiv RSK

