
Klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana 
 

V sodelovanju s 
Hematološkim laboratorijskim združenjem  

 
Organizira delavnico 

 
DELAVNICA 

 
 
Delavnice so namenjene vsem zaposlenim v kliničnih 
laboratorijih, ki se ukvarjajo z laboratorijsko 
hematologijo kot tudi vsem, ki bi radi znanje osvežili.  
 
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 novembru 2022, v 
mikroskopirnici Kliničnega oddelka za 
hematologijo (1. nadstropje UKC, DTS nad 
Urgentnim centrom). 
 
 
Cena posamične delavnice je 200 EUR za nečlane 
Društva in 150 EUR za člane Društva. 
Število mest je omejeno. 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

□ Sreda, 9.11.2022, 8.30-11.30: Pregled krvnega 
razmaza za začetnike  

□ Sreda, 9.11.2022, 12.30-15.30: Hemostaza 
skozi klinične primere 

□ Sreda 16.11.2022, 8.00-11.00: Spremembe v 
krvni sliki pri bolnikih z akutno levkemijo 

□ Sreda 16.11.2022, 12.00-15.00: Morfološke 
spremembe v mieloični vrsti 

□ Sreda, 23.11.2022, 8.00-11.00: Morfološke 
spremembe v limfatični vrsti 

□ Sreda, 23.11.2022, 12.00-15.00: Morfološke 
spremembe v eritrocitni in trombocitni vrsti 

 
 

Prosim, da ustrezno delavnico označite. Cena 
je za posamično delavnico. 
 
Vabljeni ste, da s seboj prinesete lastne 
preparate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIJAVNICA ZA DELAVNICO  
 

Vnesite podatke, kakršni morajo biti na računu: 

 
Prijavljamo: 
  
Ime in priimek:_______________________ 

Tel.št. udeleženca_____________________ 

e-mail udeleženca_____________________ 

Vašo prijavo bomo potrdili! Če vas o njej ne bomo 
obvestili do 28.10.2022, 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: 


