
 
 
Ljubljana, 28. 3. 2017 
 
 

SEMINAR ZA INŽENIRJE IN TEHNIKE V LABORATORIJSKI MEDICINI 
 
 
Seminar za inženirje in tehnike v laboratorijski medicini organiziramo v mesecu maju 2017. Obsegal 
bo štiri različne teme. Vsaka od tem bo ponovljena trikrat in sicer od 9. ali 10. do okvirno 13. oz. 14. 
ure. 
Pošiljamo vam razpored predavanj in prijavnice za seminar, ki jih pošljete na SZKKLM do torka, 11. 
aprila 2017. Prijavnice si lahko natisnete tudi preko spletne strani SZKKLM: http://www.szkklm.si/si 
(dogodki/dogodki SZKKLM). Podpisane in žigosane pošljete na sedež SZKKLM po elektronski pošti 
(info@szkk.si), lahko pa tudi po faksu (01 2321331) ali običajni pošti (SZKKLM, Dunajska cesta 22, 
Ljubljana). 
Vljudno prosimo, da upoštevate termine, za katere se boste prijavili. Za svojo evidenco si obdržite 
kopijo prijavnice.  
 

 Predavanje 3., 4. in 5. maja 2017: 
LABORATORIJSKE ANALIZE FECESA IN NJIHOVA KLINIČNA UPORABNOST 
(Doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, spec. med. biokem., mag. Elizabeta Božnar Alič, spec. med. 
biokem.) 
Kraj: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7; osrednja stavba, predavalnica 1 v pritličju  

 

 Predavanje 9., 10. in 11. maja 2017: 
KAKOVOSTEN VZOREC KOT OSNOVA ZA ZANESLJIV LABORATORIJSKI REZULTAT  
(Mag. Lidija Gobec, spec. med. biokem., Grega Konda, mag. lab. biomed.) 
Kraj:  Splošna bolnišnica Celje , Oblakova ulica 5; predavalnica v kleti pod bolnišnično  
  polikliniko 

 

 Predavanje 16., 17., in 18. maja 2017: 
LIMFOMI 

 Gre za ponovitev teme s Seminarja za inženirje in tehnike v laboratorijski medicini 2016. 
(dr. Alenka Grošel, spec. med. biokem., mag. Katarina Lenart, spec. med. biokem.) 
Kraj:  Onkološki inštitut Ljubljana; velika predavalnica v stavbi C 
Zaradi omejenega števila mikroskopov je največje število udeležencev 30 za posamezni dan.  
 

 Predavanje 23., 24., in 25. maja 2017: 
OKUŽBE, NAJPOGOSTEJŠI POVZROČITELJI IN LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA 
(Prof.dr. Joško Osredkar, spec. med. biokem., višji svetnik) 
Kraj:  UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7; osrednja stavba, predavalnici 1 ali 3 

 
Kotizacija za seminar znaša 120 EUR + DDV. V ceno kotizacije so všteti: Zbornik predavanj, potrdilo o 
udeležbi na strokovnem izpopolnjevanju, prigrizek in kava v odmorih. 

http://www.szkklm.si/si
mailto:info@szkk.si


Kotizacijo boste poravnali na osnovi računa, ki vam ga bomo poslali po končanem predavanju na 
osnovi prejetih prijavnic. 
 
Morebitne spremembe in odpovedi sprejemamo pisno in sicer do 5 dni pred predavanjem na naslov: 
Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino, Dunajska cesta 22, Ljubljana. V 
primeru kasnejše odjave bomo zaračunali kotizacijo v celoti. 
 
Informacije lahko dobite na telefonski številki 0599 76089 ali elektronskem naslovu info@szkk.si (ga. 
Zvonka Šabec). 
Uradne ure: ob torkih od 9. – 12. ure. 
 
 
Želimo vam uspešno izobraževanje in lepo pozdravljeni! 
 
 
 
Komisija za izobraževanje pri SZKKLM   Predsednik SZKKLM 
Mag. Štefka Krivec, spec. med. biokem., l.r.  Dr. Blaž Krhin, spec. med. biokem., l.r. 
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