
  

 

         

   

 

Številka:  RSK - 15/2020 
Datum:  01. 12. 2020  
 
 
Zadeva:  Zapisnik 40. dopisne seje razširjenega strokovnega kolegija za 
laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo 
 
 
40. dopisna seja Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko medicino – medicinsko 
biokemijo (v nadaljevanju RSK) je potekala od 19. do 26. novembra 2020.  
 

Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov zapisnika 39. seje RSK  
2. Predlog izhodišč za pripravo strategije laboratorijske dejavnosti (priloge prof. Marc,  

doc. Jerin in doc. Meško Brguljan)  
3. Pregled in potrditev priporočenih postopkov SZKKLM: 

- Priporočeni postopek za odvzem venske krvi (priloga z recenzijo) 
- Priporočeni postopki za osnovno analizo urina (priloga z recenzijo) 

4. Predlogi za članice in člane v novi sestavi RSK (priloge predlogov s strani SZKKLM, 
ZLMS, terciarnih ustanov in Univerz)  

5. Dopis Mojce Završnik (SB Ptuj): Ali smo res samo biokemiki, ki moramo skrbeti za 
dobro izvedbo preiskav (priloga) 

6. Razno: obvestila, poročila, pobude.  
 

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

Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo, 

Ministrstvo za zdravje, 

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije 
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Ad 1. 
 
Pri pregledu sklepov zapisnika 39. seje RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo 
je bila podana pripomba na 2. točko zapisnika, pri kateri je prof. Marc predstavila izhodišča za 
3. sklop Strategije laboratorijske medicine. Člani RSK so izrazili pomisleke glede Strokovno-
referenčnih centrov, predvsem glede poimenovanja in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati. 
Usklajevanja se bodo nadaljevala na naslednjih sejah RSK. 
SKLEP 1-40/2020: Zapisnik  39. seje RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko 
biokemijo je sprejet.  
 
 

Ad 2. 
 

Člani RSK so prejeli izhodišča za Strategijo laboratorijske medicine (vse tri strateške cilje) in se 
z njimi strinjajo. Pripombe imajo na Strokovno-referenčne centre, pri katerih je treba uskladiti 
ustrezno poimenovanje in kriterije za njihovo ustanovitev in delovanje. 
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. 
 
 

Ad 3. 
 
Pregled in potrditev priporočenih postopkov SZKKLM: 
Priporočeni postopek za odvzem venske krvi: člani RSK potrdijo priporočeni postopek. 
Priporočeni postopki za osnovno analizo urina: člani RSK so med dopisno sejo prejeli po e-pošti 
s strani SZKKLM še kratko in sporno besedo druge recenzentke, sporno pa je tudi Imenovanje 
prvega recenzenta. Vsebinsko je to delo pomanjkljivo tudi s strani zagotavljanja kakovosti in 
verifikacije/validacije postopkov, kar bi morala predvsem opozoriti druga recenzentka, ki vodi 
akreditiran laboratorij.  

SKLEP 3-40/2020: Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo 
soglasno potrdijo Priporočeni postopek za odvzem venske krvi.  
SKLEP 4-40/2020: Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo niso 
potrdili Priporočenih postopkov za osnovno analizo urina (PPOUA), niti z vidika vsebine 
niti recenzij. Priporočila oz. smernice naj bi se potrjevala soglasno, kar v tem primeru ni 
bilo doseženo. Zato se PPOUA vračajo predlagatelju SZKKLM, da zadevo uredi z 
avtoricami in recenzentoma.  
 
 

Ad 4. 
 
Člane RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo predlagajo ZLMS, SZKKLM, 
izvajalci terciarne zdravstvene dejavnosti s področja RSK in javni visokošolski zavodi s področja 
RSK. Na podlagi prejetih predlogov minister za zdravje s sklepom imenuje člane posameznih 
RSK. Pri imenovanju članov RSK se upošteva Pravilnik o RSK. 
Poimenske sezname kandidatov za člane novega RSK so pripravili UL–FFA: 3 člani, terciarnih 
kliničnih laboratorijev UKCL: 2 članici, KIKKB: 3 člani in UM–MF: 1 članica (po vrsti prispelih 
predlogov). Predsednik RSK je z nekaterimi člani RSK že predhodno pripravil integralno 
pobudo/predlog s sedmimi kandidati (predsednik/ca in 6 članov) iz vseh relevantnih inštitucij in 
področij delovanja RSK, ki so v večini zajeti tudi v posameznih predlogih zgoraj omenjenih 
ustanov. 



 

  3 

 

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. 
 
 

Ad 5. 
 
Predsednik RSK je prejel dopis Mojce Završnik, spec. med. biokem., predstojnice Oddelka za 
laboratorijsko diagnostiko SB Ptuj s prošnjo po strokovnem mnenju RSK glede navajanja 
orientacijskih referenčnih vrednosti na izvidu in odgovoru na trditev, da morajo biokemiki samo 
skrbeti za dobro izvedbo preiskav (dopis Tončke Trop, dr. med. spec. iz ambulante za 
sladkorne bolnike SB Ptuj).  
SKLEP 6-40/2020: Člani RSK za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo se 
strinjajo, da je razlaga izvida določene laboratorijske preiskave ena od kompetenc 
specialista medicinske biokemije. Namenjena je opozorilom tako glede vplivov na 
meritev kot tudi glede na referenčne ali priporočene vrednosti. Vendar pa razlaga izvida 
ne more biti že postavljanje diagnoze.  
Predsednik RSK v kontekstu zgoraj omenjene razprave pripravi odgovor Mojci Završnik, 
ki bo tudi priloga zapisniku 40. dopisne seje RSK.  
 
 

Ad 6. 
 
Razprave 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 
- Ministrstvo za zdravje: rsk.mz@gov.si - po elektronski pošti 
- Zbornica laboratorijske medicine Slovenije 
- arhiv RSK 

 


