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Zadeva:  Poročilo o delu RSK za laboratorijsko medicino – 

medicinsko biokemijo v letu 2020 
 
 
RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo se je v letu 2020 sestal na 
dveh enojnih sejah in eni dvojni seji ter opravil dve dopisni seji: 
36. seja RSK – 16. 1. 2020 
37.-38. dvojna seja RSK – 18. 6. 2020 
39. seja RSK – 17. 9. 2020 
40. dopisna seja RSK – 19. - 26. 11. 2020 
41. dopisna seja RSK – 17. - 18. 12. 2020 
 
Na teh sejah je razpravljal o različnih problematikah. Realizirani sklepi RSK v letu 
2020: 

SKLEP 4-36/2020: RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo potrdi 
lektoriran in recenziran tekst “Priporočeni postopek za odvzem kapilarne krvi” 
(realizirano).  

SKLEP 2-37-38/2020: Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo 
potrdijo Krovni dokument o normativih in standardih za področje laboratorijske 
medicine – medicinske biokemije z upoštevanim popravkom, da je v čas odvzema 
venskega vzorca vključen tudi sprejem pacienta. RSK podpira nadaljnje aktivnosti 
sindikata SILMES-a pri pogajanjih za implementacijo normativov/standardov 
(pogajanja sindikata še tečejo).  

SKLEP 3-37-38/2020: Predsednik RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko 
biokemijo pošlje pobudo NIJZ, da se čim prej uredi terminologija in šifrant poklicev s 
področja laboratorijske medicine (Od NIJZ nismo prejeli odgovora, niti zasledili 
kakšnih aktivnosti).  

 



 

SKLEP 3-39/2020: RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo zahteva 
dopolnitev 61. člena Predloga novega zakona o nalezljivih boleznih, kjer je treba med 
izvajalce vključiti tudi terciarne in bolnišnične laboratorije s področja medicinske 
biokemije (s strani MZ se člen ni dopolnil navkljub realnosti, da so terciarni in 
bolnišnični laboratoriji že izvajalci določenih mikrobioloških preiskav).  

SKLEP 2-40/2020: Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo 
podpirajo izhodišča za Strategijo laboratorijske medicine in dokončanje te Strategije v 
skladu z omenjenimi izhodišči. Poimenovanje, delovanje in kriteriji za strokovne-
referenčne centre bo predmet nadaljnje razprave in Strategije laboratorijske medicine 
(realizirano, konkretizacija Strategije je naloga naslednjega RSK). 

SKLEP 3-40/2020: Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo 
soglasno potrdijo Priporočeni postopek za odvzem venske krvi (realizirano).  

SKLEP 5-40/2020: Člani RSK bodo nadaljevali z usklajevanjem predlogov za članstvo 
v novem RSK. Predsednik RSK je pozval ZLMS, SZKKLM, vse relevantne ustanove, 
organizacije in subjekte za čim prejšnje poimenske predloge kandidatov, da začnemo 
postopek izbora najprimernejših v skladu s Pravilnikom o RSK 44/2017 (realizirano).  

SKLEP 2-41/2020: O predlaganih kandidatih za novi RSK je glasovala le polovica 
sodelujočih na 41. dopisni seji, zato smo dobili le preliminarno oceno nove sestave 
RSK.  Potrebno je počakati še na uradni poziv s strani MZ in ponovne uradne predloge 
vseh relevantnih inštitucij po Pravilniku o RSK (realizirano, čakamo na uraden 
poziv).   

 
Še nerealizirani sklepi iz sestanka na MZ v letu 2019 (5. 11. 2019): 
 
1. sklep: uredi se področje podelitve licenc za specialiste medicinske biokemije 
(pripravi se opomnik za kolegij ministra). 
2. sklep: uredi se področje pripravništva za področje laboratorijske medicine. 
3. sklep: ministrstvo organizira sestanek z NIJZ, potrebno je urediti evidence, registre 
in šifrante dejavnosti in poklicev v laboratorijski medicini. 
4. sklep: ministrstvo skliče sestanek z ZZZS glede financiranja preiskav s področja 
medicinske biokemije. RSK pripravi izhodišča za sestanek. 
 
 
Z delovanjem RSK-ja v smislu organizacije sestankov, doseganja sklepčnosti, 
nedelovanje posameznih članov RSK-ja itd. nimamo problemov. Zapisnike smo redno 
pošiljali na MZ. 
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