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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: MEDICINSKA BIOKEMIJA 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

• pridobiva teoretično znanje o normalnih presnovnih procesih in procesih v primeru 

bolezenskih stanj (npr. sladkorna bolezen, stradanje ...); 

• izvaja standardne laboratorijske metode v biokemijskem laboratoriju; 

• izvaja postopke, ki jih izvaja biokemijski analizator; 

• povezuje teoretično znanje s praktičnim; 

• razvija analitično razmišljanje, ki je potrebno za razvoj poklicne spretnosti; 

• uporablja slovensko in tujo strokovno terminologijo ; 

• razvija poklicno etiko v skladu s kodeksom etike laboratorijskih delavcev, 

vključno z varovanjem podatkov; 

• razvija osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje 

poklica kot so odgovornost, natančnost, delavnost, samostojnost, 

samoiniciativnost, kritičnost, komunikativnost, vztrajnost, kreativnost in 

sposobnost vključevanja v timsko delo; 

• razvija odgovoren odnos do dela, delovne navade in poklicno pripadnost; 

• upošteva načela varnega, čistega in aseptičnega dela in obvladuje ukrepe za zaščito 

okolja in lastno zaščito; 

• obvlada tehnike dela v medicinskem laboratoriju; 

• izvaja odvzem ali podaja ustrezna navodila pacientom glede ustreznega odvzema 

biološkega materiala; 

• upošteva predanalitične in analitične dejavnike, ki vplivajo na rezultate 

biokemijskih analiznih postopkov; 

• se zaveda pomena izvida kot uradnega dokumenta; 

• meri biokemijske analite z različnimi analiznimi metodami; 

• upošteva standardne operativne postopke in navodila za delo,  

• povezuje znanje z vsebinami drugih modulov in predmetov: imunologija, 

mikrobiologija, hematologija, tuj jezik, matematika; 

• razvija odgovornost do biološkega materiala preiskovancev z vidika enkratnosti, 

neponovljivosti in omejene količine vzorca. 

3. Poklicne kompetence 

 

1. Izvajanje dela v medicinsko-biokemičnem laboratoriju. 

2. Merjenje pomembnih skupin analitov v bioloških vzorcih. 

3. Merjenje biokemijskih parametrov v posebnih stanjih. 
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4. Operativni cilji 

 

Izvajanje dela v medicinsko-biokemičnem laboratoriju. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• našteje in opiše dejavnosti 

medicinskega laboratorija; 

• opiše način dela v medicinskem 

laboratoriju od sprejema vzorca do 

izdaje rezultatov; 

• našteje prostore in opiše opremo 

medicinskega laboratorija; 

• razloži dokumentacijo medicinskega 

laboratorija; 

• našteje in opišejo biološke vzorce in 

preiskave; 

• opiše odvzem, pomen in pripravo 

različnih bioloških vzorcev; 

• razloži strukturo izvida in pozna 

pomen uporabe SI enot; 

• seznani se z laboratorijskim 

informacijskim sistemom (LIS-om); 

• pojasni načela za varno delo v 

medicinskih laboratorijih; 

• našteje vrste napak, njihov vzrok in 

odpravljanje; 

• opiše in upošteva dejavnike, ki 

vplivajo na rezultate analiz; 

• razloži referenčne in kritične 

vrednosti; 

• opiše nevarnosti, ki jih prinaša 

kužnost bioloških vzorcev; 

• opiše sprejem, odvzem, shranjevanje, 

transport in odstranjevanje bioloških 

vzorcev; 

• razloži odvzem, pripravo in uporabo 

krvnega seruma in krvne plazme; 

• preveri podatke, identificira biološki 

vzorec in se zaveda varstva osebnih 

podatkov. 

Dijak/dijakinja: 

• izvaja varnostne ukrepe pri delu v 

laboratoriju; 

• uporablja osnovno varovalno opremo, 

glede na zahtevo postopkov; 

• uporablja laboratorijsko zaščitno opremo, 

kjer je to potrebno; 

• izvaja osnovne tehnike laboratorijskega 

dela; 

• vzdržuje pogoje čistega dela, kjer je to 

potrebno; 

• preveri naprave in opremo 

• varuje osebne podatke; 

• komunicira s pacienti, naročniki preiskav 

in sodelavci, 

• upošteva pravilnik za delo v laboratoriju, 

kodeks deontologije, standardne 

operacijske postopke, ISO standarde in 

priporočila pristojnih institucij; 

• ureja laboratorijsko dokumentacijo; 

• pretvarja enote in ustrezno pripravi 

reagente za analizo; 

• pacientu posreduje navodila za pripravo na 

odvzem ali za sam odvzem bioloških 

vzorcev; 

• upošteva pogoje za odvzem krvi in 

bioloških vzorcev 

• izvede kapilarni in venski odvzem krvi; 

• upošteva predanalitske postopke ravnanja z 

biološkimi vzorci;  

• pripravi vzorce za analizo polne krvi, 

seruma in plazme; 

• z biološkimi vzorci ravna skladno s 

priporočili (pripravlja, shranjuje, načrtuje 

transport in zavrže); 

• organoleptično ovrednoti biološke vzorce 

in ravna v skladu s priporočili; 
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• izvaja notranje kontrole in izračuna točnost 

in ponovljivost. 

 

 

Merjenje pomembnih skupin analitov v bioloških vzorcih. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• pozna pomen blata in likvorja kot 

bioloških vzorcev; 

• pozna nastanek urina in pomen analiz 

urina (nastajanje, dejavniki, ki 

vplivajo na njegovo sestavo, pozna 

osnovno urinsko analizo in 

mikroskopski pregled urinskega 

sedimenta; 

• pozna kemijske in biokemijske 

značilnosti, pomen za organizem, 

diagnostični pomen in merjenje 

analitov iz skupine ogljikovih hidratov 

v različnih bioloških vzorcih (kri, 

urin, likvor); 

• pozna kemijske in biokemijske 

značilnosti, pomen za organizem, 

diagnostični pomen in merjenje 

analitov iz skupine neproteinskih 

dušikovih spojin v različnih bioloških 

vzorcih (kri in urin); 

• pozna kemijske in biokemijske 

značilnosti, pomen za organizem, 

diagnostični pomen in merjenje 

analitov iz skupine proteinov v 

različnih bioloških vzorcih (kri, urin, 

likvor); 

• pozna kemijske in biokemijske 

značilnosti, pomen za organizem, 

diagnostični pomen in merjenje 

analitov iz skupine encimi v krvi; 

• pozna kemijske in biokemijske 

značilnosti, pomen za organizem, 

diagnostični pomen in merjenje 

analitov iz skupine lipidi in 

lipoproteini v krvi. 

Dijak/dijakinja: 

• ugotovi potrebe po surovinah in 

materialnih sredstvih; 

• pripravi materiale in vzorce ter jih 

razporeja za različne preiskave in analize; 

• vodi evidence o porabi in stanju zalog 

surovin in materialnih sredstev; 

• zamenja in dopolni reagente, potrošni 

material, zaščitna sredstva; 

• obvešča nadrejene o okvarah; 

• opiše elektroforezo proteinov in 

lipoproteinov, nariše proteinogram in na 

grafu prepozna patološko stanje; 

• pripravi delovni prostor; 

• načrtuje in izvaja različne metode, ki se 

uporabljajo v biokemijskih laboratorijih, 

• izvaja metode suhe kemije na različnih 

bioloških vzorcih; 

• rokuje z različnimi analiznimi aparati po 

predpisanih postopkih; 

• pripravi in uporablja ustrezne reagente za 

analizo različnih analitov po navodilih 

proizvajalca; 

• izvaja kvalitativne in semikvantitativne 

analizne metode pri analizi seruma, 

• pripravi in mikroskopira urinski sediment; 

• meri koncentracijo analitov v serumu in 

urinu z različnimi analiznimi metodami na 

različnih aparaturah; 

• oceni natančnost in točnost svojega dela; 

• izvaja POCT analize z različnimi reagenti 

po navodilih proizvajalca; 

• našteje interfirajoče snovi pri posamezni 

izvedeni analizi; 

• izračuna koncentracijo snovi v vzorcu s 

pomočjo dobljenih vrednosti absorbanc 

raztopin in komentira dobljene rezultate. 
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• razloži vlogo jeter, nastanek žolčnih 

barvil, njihov diagnostični pomen in 

merjenje v krvi in urinu. 

• našteje naloge vode in opišejo njeno 

porazdelitev v organizmu; 

• pozna kemijske in biokemijske 

značilnosti, pomen za organizem, 

diagnostični pomen in merjenje 

analitov iz skupine elektroliti v 

različnih bioloških vzorcih (kri in 

urin); 

• pozna kemijske in biokemijske 

značilnosti, pomen za organizem, 

diagnostični pomen in merjenje 

analitov iz skupine hormoni in 

tumorskimi označevalci v krvi. 

 

 

 

Merjenje biokemijskih parametrov v posebnih stanjih. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• našteje, razloži pomen in opiše 

preiskave, ki se izvajajo v obdobju 

nosečnosti. 

• našteje, razloži pomen in opiše 

preiskave, ki se izvajajo pri 

novorojenčkih in otrocih; 

• našteje, razloži pomen in opiše 

preiskave, ki se izvajajo pri 

starostnikih; 

• našteje, razloži pomen in opiše 

preiskave, ki se izvajajo v primeru 

nekaterih najpogostejših urgentnih 

stanj;  

• našteje, razloži pomen in opiše 

preiskave, ki se izvajajo pri ljudeh s 

povečano fizično aktivnostjo; 

• našteje, razloži pomen in opiše 

preiskave, ki se izvajajo pri ljudeh v 

primeru stradanja in sladkorne 

bolezni. 

 

Dijak/dijakinja: 

• prepozna specifične značilnosti in procese 

v primerih posebnih stanj, s pomočjo 

dokazovanja ali merjenja biokemijskih 

analitov v različnih bioloških vzorcih; 

• predlaga tudi druge diagnostične postopke 

pri naštetih posebnih stanjih. 

 


