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Zapisnik 25. sestanka Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za
mikrobiologijo in imunologijo, dne 20. 1. 2011, ki je potekal od 14.00 na
Inštituta za mikrobiologijo MF v Ljubljani.
Prisotni: A Ihan, S. Lorenčič-Robnik, I. Grmek Košnik, S. Koren, M. Mueller
Premru, A. Štorman, I. Štrumbelj, T. Žohar Čretnik
Dnevni red:
1. Mnenje o uporabi in menjavi zaščitnih rokavic pri odvzemu venske krvi
(vprašanje RSK za laboratorijsko diagnostiko)
2. Stališče RSK do pilotnega projekta Lab poštar
3. Poročilo s sestanka z RSK-jem za laboratorijsko diagnostiko 16.dec. 2010
(Ihan) in razprava o dopisu RSK-ja za laboratorijsko diagnostiko 21.12.
2010 o oblikovanju kriterijev za izvajanje nekaterih mikrobioloških
preiskav (Dokazovanje prisotnosti rotavirusa (presejalno), Določanje HBs
antigena (HBsAg), Določanje protiteles proti HBsAg (anti-HBs) in
Streptotest A (hitri test) v biokemijskih laboratorijih.
4. Dopis Bolnišnice Topolščica – prošnja za izdajo začasnega dovoljenja za
delo mikrobiološkega laboratorija ali za podaljšanje roka za odpravo
nepravilnosti
5. Priprava strokovnih kriterijev za razvrščanje v posamezno stopnjo
nujnosti v skladu s 15. členom Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih
dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih

6.
7.
8.
9.

seznamov (Uradni list RS, št. 63/2010) in Mnenje o določitvi minimalnega
števila zdravstvenih storitev (na ustanovo) – predlog MZ je 50
Član komisije za laboratorij – Golnik
Organizacijske spremembe IVZ
Navodila za pripravo RAZVOJNIH STRATEŠKIH DOKUMENTOV
posameznih medicinskih specialnosti oziroma strok
Vprašanje prof. dr. Primic Žakljeve (ZORA) glede izvajanja testiranja na
HPV s strani Inštituta za DNK analize.

Ad.1.
Sklep RSK za mikrobiologijo in imunologijo:
Med odvzemom krvi je potrebno, da ima zdravstveni delavec rokavice – zaradi
njegove lastne zaščite. Med posameznimi odvzemi mora zaradi zaščite preiskovanca
rokavice zamenjati (možne inokulacijske okužbe s stafilokoki, streptokoki,
najserijami, treponemami, pseudomonasi, HBV, HBC, HIV, Herpesvirusi). Varnostna
navodila priznanih zdravstvenih ustanov v ZDA in EU nedvoumno zahtevajo nove
rokavice za vsakega preiskovanca posebej.
http://library.med.utah.edu/WebPath/TUTORIAL/PHLEB/PHLEB.html
http://pathology2.jhu.edu/cqi/textfiles/Lab_Safety_Manual.pdf
http://www.docstoc.com/docs/23007893/PERSONAL-PROTECTIVE-EQUIPMENTPROCEDURE-(A-STANDARD-PRECAUTION)ž

Za podrobnejša pojasnila predlagamo, da se obrnete na Nacionalno komisijo za obvladovanje
bonišničnih okužb:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/nacionalna
_komisija_za_obvladovanje_bolnisnicnih_okuzb/

Ad 2:
RSK meni, da mora biti program Lab poštar za prenos mikrobioloških izvidov
prilagojen v taki meri, da bo v sistem vnesel samo avtoriziran mikrobiološki izvid v
obliki, kot so izvidi prikazani v programu MBL, ki ga mikrobiologi v Sloveniji
uporabljamo. Osrednji del izvida mora biti komentar (podobno kot v patoloških ali
drugih slikovnih izvidih).

Ad. 3.

RSK meni, da sta »Dokazovanje prisotnosti rotavirusa (presejalno)« in »Streptotest A
(hitri test)« testa, ki ju je mogoče uvrstiti v "preiskavo ob bolniku". Delovna skupina
RSK bo v roku 3 mesecev določila pogoje za izvedbo testa »Dokazovanje prisotnosti
rotavirusa (presejalno)« (M. Petrovec, D. M. Poljšak-Prijatalj, I. Košnik) in testa
»Streptotest A (hitri test)« (K. Seme, A. Štorman, I. Štrumbelj). Po izdelanih pogojih
za uvedbo testa bo lahko zdravstvena ustanova pridobila specialista mikrobiologa iz
laboratorija z dovoljenjem za delo iz mikrobiologije, ki bo pomagal ustrezno uvesti
preiskavo in občasno nadzoroval njeno izvajanje kot nalaga 6. člen pravilnika.
V zvezi s preiskavo »Določanje HBs antigena (HBsAg)« in »Določanje protiteles
proti HBsAg (anti-HBs)« RSK meni, da gre za mikrobiološke preiskave inj so
dosedanje izkušnje s pregledov laboratorijev prav secifično za te preiskave pokazale,
da jih mora izvajati specialist klinični mikrobiolog
Ad. 4.
RSK meni, da laboratoriju Bolnišnice Topolščica ni mogoče izdati začasno
dovoljenja za delo mikrobiološkega laboratorija, niti ni osnov za podaljšanje roka za
odpravo nepravilnosti. Glede pogojev za specializacije RSK ostaja na svojih
dosedanjih stališčih.

Ad. 5.
Oba dokumenta MZ se tičeta predvsem organizacije ambulantne in bolnišnične
obravnave pacientov in oblikovanju bolj racionalne zdravstvene mreže. Pravilnik o
čakalnih dobar ni relevanten za laboratorijske razmere, ker v primeru laboratorijev ne
obstajajo čakalne dobe za preiskave, ampak se materiali brez naročanja sprejemajo v
celoti. Glede minimalnega števila zdravstvenih storitev pa RSK meni, da je to že
vsebovano pri ocenjevanju laboratorija za pridobitev dovoljenja za delo, kjer komisija
presodi, če je število preiskav dovolj veliko, da omogoča strokovno neoporečno delo.
Praviloma je število potrebnih preiskav veliko večje kot je predlagano število (50)
zdravstvenih posegov, menimo pa, da obojega ne moremo primerjati.

Ad. 6.
Član komisije za laboratorij – Golnik je A. Ihan
Ad. 7.
Člani RSK so se seznanili s problemi financiranja mikrobioloških storitev, ki zaradi
izpolnjevanja nacionalnih epidemioloških programov zahtevajo od mikrobioloških
laboratorijev angažiranje sredstev, ki niso pokrita s cenami preiskav. Naloge je
potrebno prepoznati kot nacionalni program in v sklopu tega dokončno urediti

financiranje, pri čemer je najprej potrebno oblikovanje ožjih delovnih skupin
epidemiologov in mikrobiologov, ki bi reševale probleme v okviru posamezne
nacionalne naloge in dokončno oblikovale programe. Predlagamo, da se predloge
posameznih delovnih skupin in njihove sestave najprej uskladijo med RSK za
mikrobiologijo in imunologijo in vodstvom IVZ.

Ad. 8.
RSK je sklenil, da je priprava RAZVOJNIH STRATEŠKIH DOKUMENTOV
posameznih medicinskih specialnosti oziroma strok (dopis MZ) primeren izziv, ki bo
omogočil postaviti strategijo za prihodni razvoj stroke, zato ga bo RSK v naslednjih
mesecih ustrezno pripravil.

Ad. 9.
RSK za mikrobiologijo in imunologijo meni, da Inštitut za DNK analize zavajujoče
obvešča potrošnike o svojem obstoju in dejavnosti. Laboratorij na območju Slovenije
ne obstaja, ima 0 zaposlenih (vir: AJPES) in zakonitega zastopnika podjetja, ki je po
izobrazbi inženir strojništva. Kot tak Inštitut za DNK analize ne more izvajati
dejavnosti niti imeti kakršnihkoli akreditacij ali dovoljenj. Glede na to Inštitut za
DNK analize sploh ne more biti nosilec odgovornosti za rezultate preiskav in njihovo
kvaliteto. Ker obstaja verjetnost, da gre za samozvano zastopništvo oz. posredništvo,
ki pravno prekine odnos odgovornosti med izvajalcem preiskave in naročnikom, je to
v prvi vrsti primer za tržno inšpekcijo.
Glede vprašanja prof. dr. Primic Žakljeve pa odgovorajamo, da Inštitut za DNK
analize nima dovoljenja za delo s področja mikrobiologije in imunologije – brez tega
dovoljenja pa mikrobiološko testiranje ni mogoče izvajati. Zato menimo, da Inštitut za
DNK analize ne more izvajati preiskav, ki so financirane z javnimi sredstvi. Osnovna
zaveza, ki jo je dalo Ministrstvo za zdravje ob uvedbi programa pridobivanja
dovoljenj za delo, je bila namreč ta, da se z javnmi sredstvi lahko financirajo
izključno laboratorijske preiskave, izvedene v laboratorijih, ki imajo veljavno
dovoljenje za delo.

