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Delovna skupina za pripravo smernic o kapilarni krvi je podala mnenje v zvezi z določanjem 
celokupnega holesterola iz vzorca kapilarne krvi 5-letnim otrokom. 
Z mnenjem se člani RSK za laboratorijsko diagnostiko strinjamo, kar je bilo potrjeno na 
41./42. seji 16.maja 2013. 
 
Mnenje: Odvzem krvi pri sistematičnem pregledu petletnih otrok 
 
Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni je objavljeno v 
Uradnem listu RS št 19/98, 12.3.1998. Pri petletnikih je predvidena ocena krvne slike in 
določitev holesterola. Vrsta vzorca in način analiz nista predpisana. V kolikor so odvzem in 
analize opravljene v laboratoriju, ki ima pridobljeno dovoljenje za delo, je kapilarni odvzem 
za presejanje za hiperholesterolemije in anemijo ustrezen vzorec. Po literaturi se koncentracije 
celokupnega holesterola ne razlikujejo statistično pomembno glede na način odvzema (1). 
Odvzem mora potekati v skladu s Priporočenim postopkom za odvzem kapilarne krvi (2). V 
primerih, ko se preiskave izvajajo ob bolniku (POCT analizator), morajo imeti izvajalci 
dovoljenje za delo s področja medicinske biokemije v obsegu izvajanja preiskav ob 
preiskovancu (POCT). Za merjeni analit se mora izvajati ustrezna notranja kontrola (dnevno 
ali v seriji), najmanj 1x letno se mora izvajati tudi zunanja ocena kontrole kakovosti, katere 
ustreznost se izkaže s pridobljenim potrdilom. Izvajalec meritev mora o opravljenih analizah 
in kontrolah voditi dokumentacijo. Za merilnike mora biti na voljo pisno navodilo za delo, 
voditi se morajo zapisniki o servisih in vzdrževanju aparata, izvajalci pa morajo imeti s strani 
dobavitelja merilnika dokazila o usposabljanju za delo z aparatom.  
V primeru povišanih vrednosti celokupnega holesterola, odvzetega kapilarno ali vensko (>6 
mmol/L oz. >5 mmol/L ob družinski anamnezi bolezni srca in ožilja), je potrebna ponovitev 
določitve iz venske krvi na tešče in določitev razširjenega lipidnega statusa (celokupni 
holesterol, LDL holesterol, HDL holesterol, trigliceridi). Podroben opis obravnave bolnikov z 
dislipidemijami najdemo v strokovni literaturi (3, 4). Za vse oblike motene presnove maščob 



pri otrocih so priporočene napotitve v specialistično endokrinološko ambulanto Pediatrične 
klinike v Ljubljani. 
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