
Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo  (KIKKB)
UKC Ljubljana organizira

DVODNEVNI 
STROKOVNI SEMINAR Z IZPITOM

“ ODVZEM KRVI: Zakaj, kdaj, kako? ” ,

ki je namenjen zdravstvenim delavcem,
ki opravljajo odvzem venske in/ali kapilarne krvi.

Število udeležencev je omejeno. 

KDAJ?
Teoretični del: 17.02.2023

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, 
Japljeva 2, 1000, Ljubljana 

(predavalnica, pritličje levo)

Praktični del: 20.02. - 24.02.2023
Poliklinika, Njegoševa 4, 1525 Ljubljana
(KIKKB, 1. nad., hodnik A, odvzem krvi)

POGOJ! 
Ob pristopu k praktičnemu preverjanju usposobljenosti za odvzem krvi je 

potrebno predložiti potrdilo, da je kandidat v mesecu pred opravljanjem 
praktičnega izpita opravil vsaj 200 odvzemov venske krvi

in/ali izvaja odvzem kapilarne krvi v vsakdanji praksi.

Po poravnanih obveznostih udeleženci, ki uspešno opravijo teoretični in 
praktični preizkus znanja, po pošti prejmejo Potrdilo o usposobljenosti 

za odvzem venske in/ali kapilarne krvi.

PROGRAM SEMINARJA

Teoretični del s pisnim preverjanjem znanja
17.02.2023:
8:40 – 8:55      Registracija

9:00 – 9:10      Uvodni pozdrav

9:10 – 9:55       Priporočeni potrošni materiali za odvzem krvi
mag. Nada Snoj, spec. med. biokem.
Marjana Prah Krumpak, spec. med. biokem.

9:55 – 10:55     Priporočeni postopek za odvzem venske krvi
mag. Nada Snoj, spec. med. biokem.
Marjana Prah Krumpak, spec. med. biokem.

10:55 – 11:15    Odmor

11:15 – 12:00     Priporočeni postopek za odvzem kapilarne krvi
mag. Elizabeta Božnar Alič, spec. med. biokem.

12:00 – 12:15     Razprava

12:15 – 12:45     Pisni preizkus znanja teoretičnih vsebin 

Praktično preverjanje usposobljenosti bo potekalo med 20.02. in 
24.02.2023 v dopoldanskem času.

Termin lahko rezervirate telefonsko (01/522 32 23 ali 01/522 24 37) ali 
izberete prosti termin na teoretičnem delu seminarja. 

Gradivo je dostopno na spletni strani SZKKLM 
https://www.szkklm.si/si/priporocenipostopki
("Priporočeni postopek za odvzem venske krvi" IN 
"Priporočeni postopek za odvzem kapilarne krvi").

https://www.szkklm.si/si/priporocenipostopki


“zagotovite varen in 
kakovosten odvzem krvi” 

PRIJAVNICA

za  strokovni seminar z izpitom 
ODVZEM KRVI: Zakaj, kdaj, kako?, s pričetkom 17.02. 2023, ob 9 uri.

PLAČNIK                                                                   
Proračunski uporabnik    DA   NE                       
Naziv ustanove:

Naslov in poštna številka:                                    

Zavezanec za DDV           DA   NE
Davčna številka zavezanca:

KONTAKTNA OSEBA
Ime in priimek: 

Telefon:
E-mail:
Fax:

UDELEŽENEC
Ime in priimek:  
Izobrazba:
Telefon:
E-mail:

POTRDILO

Spodaj podpisani/a

___________________________

potrjujem, da je 

___________________________
(ime in priimek kandidata/ke)

v mesecu pred opravljanjem praktičnega 
izpita opravil/a 

vsaj 200 odvzemov venske krvi 
in/ali opravlja odvzem kapilarne krvi v 

vsakdanji praksi.

Odvzem venske krvi       DA         NE 
Odvzem kapilarne krvi  DA        NE

(ustrezno obkrožite)

Datum in 
podpis odgovorne osebe

_________________________

SPREJEM PRIJAVNIC na E-mail tajnistvo.kikkb@kclj.si ali po pošti na naslov:
Tajništvo KIKKB, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

KOTIZACIJA za teoretični in praktični del znaša 350,00 EUR (vključen DDV). 
Nakažite jo vsaj tri dni pred pričetkom izobraževanja na:
Naslov: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana 
Št. Računa: 01100-6030277894 Sklic: 00 2993020-7387299
Identifikacijska št. za DDV: SI52111776 Matična št.: 5057272

INFORMACIJE: Tel: 01 522 24 37 Jelena Dragojević ALI 01 522 32 23 Marko Dragojević

mailto:tajnistvo.kikkb@kclj.si

