
Klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana 
 

V sodelovanju s 
Hematološkim laboratorijskim združenjem in  

Slovenskim hematološkim društvom  
 

Organizira delavnico 
 
 

PREPOZNAVANJE KRVNIH CELIC 
 
 
Delavnica je namenjena osvežitvi znanja 
citomorfologije krvnih celic s poudarkom na uporabi 
priporočenih postopkov za pregled krvnega razmaza v 
praksi. 
 
Delavnico bodo izvajali specialisti hematologi, 
medicinski biokemiki in laboratorijski tehniki z 
dolgoletnimi delovnimi in pedagoškimi izkušnjami s 
Kliničnega oddelka za hematologijo, UKC Ljubljana.  
 
Delavnica bo potekala v petek 6. marec 2020 v 
seminarskem prostoru Kliničnega oddelka za 
hematologijo (1. klet UKC), Zaloška 7, Ljubljana. 
 
 
Cena delavnice je 250 EUR. V ceno je vključeno tudi  
kosilo.  
 
Število mest je omejeno na 15. Prijave sprejemamo po 
vrstnem redu do zapolnitve razpoložljivih mest.  
Izpolnjeno prijavnico čim prej po faksu ali e-pošti 
vrnite na: 

 
 
 

Fax: 01 4320230 
e-mail: hermina.cibej@kclj.si 

 
 
 
 

PROGRAM 
 
13.30 – 14.00  Hematopoeza 

(Demonstracija / Mikroskopiranje) 

14.00– 15.30 Mieloična vrsta – preparati 

(Delo na mikroskopu) 

15.30 – 16.00 Odmor  s kosilom 

16.00 – 17.15 Limfatična vrsta 

(Delo na mikroskopu) 

17.15 – 18.30 Eritrocitna in trombocitna vrsta 

(Delo na mikroskopu) 

18.30 -19.00 Delavnica s prikazom citoloških 

primerov slušateljev 

 
 

Vabljeni ste, da s seboj prinesete lastne 
preparate! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIJAVNICA ZA DELAVNICO 
PREPOZNAVANJE KRVNIH CELIC  

 
Vnesite podatke, kakršni morajo biti na računu: 

 
Prijavljamo: 
  
Ime in priimek:_______________________ 

Tel.št. deleženca______________________ 

e-mail udeleženca_____________________ 

Vašo prijavo bomo potrdili! Če vas o njej ne bomo 
obvestili do 21.02.2020, vaše prijave nismo prejeli! 
 
Po prejeti prijavi vam bomo izstavili račun, ki ga 
poravnate do pričetka delavnice z nakazilom na 
transakcijski račun Društva: NLB številka 02014-
0053941470. 
 
Datum prijave: _______________________ 
 
 

 

Prijavnica je podlaga za izstavitev računa, kot to zahteva Zakon o DDV. Če se srečanja 
udeležujete kot samoplačnik, v izjavi na začetku (zavod) navedite svoje ime, ker se bo 
račun glasil na vaše ime. Davčna številka Hematološkega laboratorijskega združenja je 
84491302. Društvo ni zavezanec za DDV.  

Zavod 
(podjetje): 

 
_____________________________ 

Poštna številka 
in kraj: 

 
_____________________________ 

Ulica in hišna 
številka: 

 
_____________________________ 

Zavezanec za DDV: DA NE (obkrožite) 
 

 
Davčna številka:________________________________ 
 

Žig ustanove: Podpis odgovorne osebe: 


