V SPOMIN
Mag. Mladen Porekar, spec. med. biokem., svetnik (1930-2018)

Konec novembra prejšnjega leta (2018) nas je doletela žalostna
novica, da nas je za vedno zapustil naš dolgoletni predstojnik,
mentor, učitelj in kolega mag. Mladen Porekar. Kljub starosti in
zdravstvenim težavam je po upokojitvi vedno rad prihajal v
laboratorij »na kavo« in kratek klepet, ki mu je pomenil
pomemben del druženja in ohranjanja stikov. Malo stroke, malo
politike, predvsem pa notranje bolnišnične teme so bile obdelane
s pozitivne plati s hudomušnimi vložki.

Mag. Mladen Porekar se je rodil 31.3.1930 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Ljutomeru, realno
gimnazijo v Murski Soboti (prvi razred), nato nadaljeval gimnazijsko šolanje v Ljubljani. Po preselitvi v
Maribor je 1948 maturiral. Šolanje je nadaljeval na Medicinski fakulteti v Ljubljani, vendar se je kmalu
prepisal na Prirodoslovno-matematično-filozofsko fakulteto v Ljubljani, na oddelek biologija in tu leta
1957 diplomiral.

Leta 1957 se je kot diplomirani biolog zaposlil v Centralnem biokemičnem laboratoriju Splošne
bolnišnice Maribor (SB). Strokovni izpit je opravil decembra 1959, specialistični izpit iz medicinske
biokemije pa 1971.

Podiplomsko izobraževanje je nadaljeval na Vseučilišču v Zagrebu, na Farmacevtsko-biokemijski
fakulteti in tam leta 1968 zagovarjal magistrsko nalogo Penetracija monosaharidov različne
molarnosti v eritrocite človeka.

Leta 1974 je magister Porekar po odhodu prof. dr. Nika Jesenovca kandidiral za predstojnika oddelka
za laboratorijsko službo in bil 14.10.1974 izvoljen za vršilca dolžnosti vodje TOZD-a, predstojnika
oddelka za laboratorijsko službo. Že decembra 1974 je bil na tajnem glasovanju izvoljen za vodjo
TOZD-a, predstojnika oddelka, za štiriletni mandat. Leta 1987 je postal še direktor TOZD-a Skupne
medicinske službe. Naziv svetnik je dobil leta 1991. Upokojil se je 30.12.1997.

Mag. Mladen Porekar je bil cenjen strokovnjak za laboratorijsko medicino in zato tudi vključen v
strokovno in društveno življenje v širšem prostoru takratne države. Od maja 1977 do konca 1979 je
bil predsednik sekcije medicinskih biokemikov pri Slovenskem farmacevtskem društvu (SFD).

Bil je tudi član različnih organov Društva medicinskih biokemikov Jugoslavije (DMBJ) in vodil mnogo
organizacijskih odborov strokovnih srečanj. Njegova strokovna predavanja so bila posvečena
hematologiji, standardizaciji laboratorijskih postopkov in uvedbi mednarodnega merilnega sistema SI
v laboratorije. Leta 1990 je v strokovnem priročniku Izabrani postupci analiza u kliničko biokemijskim
laboratorijima (Izbrani analizni postopki v klinično-biokemijskih laboratorijih) kot soavtor obdelal
laboratorijsko hematologijo.

Svoje znanje je mag. Porekar prenašal tudi na mlajše rodove. Vključen je bil v učne procese na
Srednji in Višji zdravstveni šoli in na Pedagoški akademiji v Mariboru in za tamkajšnje študente
pripravil skripta. Bibliografija mag. Porekarja zajema 17 strokovnih del. Leta 2001 je prejel priznanje
Slovenskega združenja za klinično kemijo (SZKK) za življenjsko delo.

Mag. Mladen Porekar, izpolnili ste svojo življenjsko nalogo. Spomin na vas in vaše delo ne bo nikoli
zbledel.
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