
 

 

Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM) -  

Delovna skupina za predanalitiko (DS PRE) 

 

KAZALNIKI KAKOVOSTI PREDANALITIČNE FAZE 

 

Spoštovani, 

Delovna skupina za predanalitiko (DS PRE) je leta 2019 na spletni strani SZKKLM objavila predlog 
poenotenja kazalnikov kakovosti za predanalitično fazo (v nadaljevanju – kazalniki). Predlog je 
povzet po priporočilih IFCC Delovne skupine za laboratorijske napake in varnost pacientov (IFCC 
WG Laboratory Errors and Patient Safety).  

Kazalniki so podani z ustrezno kodo in nazivom indikatorja, načinom njihovega javljanja oz. 
statističnega vodenja ter časom zbiranja podatkov oz. pogostosti statističnega pregleda. DS PRE je 
v dodatnem stolpcu »Vrste zbiranja podatkov« podrobneje opredelila vrste napak znotraj istega 
kazalnika kakovosti in podala primere iz laboratorijske prakse, katere napake se uvrščajo v 
posamezni kazalnik. 

Ureja se implementacija kazalnikov kakovosti v laboratorijske informacijske sisteme Labis in 
Cobiss (ter tudi Arilab). Pripravljena je osnova za njihovo vodenje v LIS – izbira ustreznega 
kazalnika in komentarja k željeni preiskavi, ureditev izvida, ureja se tudi statistični pregled 
uporabljenih kazalnikov.  

DS PRE želi v prihodnje s pripravo delavnic predstaviti uporabo kazalnikov v LIS. Izobraževanja 
bodo namenjena laboratorijem na področju medicinske biokemije, tako vodjem oz. drugim 
strokovnjakom v laboratorijih kot tudi tehnikom na izobraževanjih SZKKLM. 

V letu 2022 želi DS PRE prav tako pričeti z vodenjem dveh izbranih kazalnikov predanalitične faze 
na nacionalnem nivoju: 
Kazalnik 7.3. Delež zavrnjenih hemoliziranih vzorcev 
Kazalnik 8.1. Delež koaguliranih vzorcev z antikoagulantom 
 
Namen takšnega vodenja kazalnikov je pridobiti (in predstaviti) informacije o deležu zavrnjenih 
vzorcev v Sloveniji, urediti primerna priporočila za izogibanje neželjenim predanalitičnim vplivom, 
predstaviti informacije zdravstveni negi in seveda laboratorijem na področju medicinske 
biokemije ter spremljati oba kazalnika kakovosti (uspešnost zmanjševanja zavrnjenih vzorcev) v 
prihodnjih letih. V kolikor bi se spremljanje obeh kazalnikov izkazalo kot učinkovito pomoč pri 
zmanjševanju predanalitičnih vplivov, bi v nabor postopno umestili tudi druge kazalnike kakovosti 
predanalitične faze. 
 
 
 
 



 

 
V ta namen DS PRE vabi k sodelovanju laboratorije na področju medicinske biokemije in prosi za 
podatek o deležu zavrnjenih vzorcev v letu 2021. Sodelovanje laboratorijev je prostovoljno in 
anonimno; zaželjen podatek glede identitete je zgolj informacija, ali gre za laboratorij na 
primarni, sekundarni ali terciarni ravni. Posredovanje podatkov bo potekalo preko spletne 
aplikacije Survey Monkey v obliki kratke ankete. 
 

 
Vabljeni k sodelovanju! 
 
S prijaznimi pozdravi, 
Delovna skupina za predanalitiko 
 
07.04.2022 
 
 
 

 
 
 
 
 


