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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA IN 
TRANSFUZIOLOGIJA 

 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
 

• pridobi teoretično znanje s področja laboratorijske hematologije in transfuziologije, 
• obvlada standardne laboratorijske metode v hematološkem laboratoriju v klasični 

izvedbi, 
• zna izvesti teste transfuziologije v klasični izvedbi in jih razume, da lahko izvede 

isti test tudi s pomočjo instrumenta, 
• zna povezovati teoretično znanje s praktičnim, 
• razvija analitično razmišljanje, 
• ocenjuje kakovost svojega dela v laboratoriju in ugotavlja vzroke netočnih ali 

nelogičnih rezultatov, 
• razvija poklicno etiko v skladu s kodeksom etike laboratorijskih delavcev, 
• razvija odgovoren odnos do dela in delovne navade, 
• razvija poklicno pripadnost, 
• pozna pogoje varnega, čistega in aseptičnega dela, 
• pozna način odvzema hematoloških vzorcev ter pripravo in shranjevanje 

biološkega materiala, 
• pozna pomen izvida kot uradnega dokumenta, 
• upošteva standardne operativne postopke in navodila za delo, 
• uporablja osebna zaščitna sredstva pri delu. 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul je sestavljen iz vsebinskih sklopov:  
 

OZNAKA VSEBINSKI SKLOP 
HEM Laboratorijska hematologija 
TRA Transfuziologija 

 

4 OPERATIVNI CILJI 
 
Vsebinski sklop: LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA  
 

Poklicne kompetence 
 
• poznavanje vede – hematologija, splošnih značilnosti krvi, vrst analiz, načina 

odvzema kri, nastanka krvnih celic in vloge krvnih celic, 
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• poznavanje razvojnih stopenj krvnih celic, vrst hemoglobinov in izvajanje 
hematoloških preiskav, 

• poznavanje osnov citokemičnih reakcij in nekrvnih celic v kostnem mozgu, 
• poznavanje poteka hemostaze, najpogostejših motenj hemostaze in izvajanje testov 

hemostaze, 
• poznavanje osnov bolezni krvotvornih organov, praktično prepoznavanje 

posebnosti krvnih slik in mielogramov pri boleznih krvotvornih organov in 
izvajanje preiskav za ugotavljanje bolezni krvotvornih organov. 

 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
Poznavanje vede – hematologija, splošnih 
značilnosti krvi, vrst analiz, načina odvzema 
kri, nastanka krvnih celic in vloge krvnih 
celic. 
 

Dijak: 
 
 
 
 
 
 
• opiše hematološki laboratorij, 
• odvzame vensko kri, 
• odvzame kapilarno kri, 
• ogleda si razmaz in odtisnjenec kostnega 

mozga, 
• izdela idealen krvni razmaz pod kotom, 
• ustrezno razredči reagente in v komoricah 

barva krvne razmaze, ki jih je izdelal v 
predhodni vaji, po Pappenheimu, 

• ustrezno ravna z barvili, ker se zaveda 
njihove toksičnosti, 

• mikroskopira obarvane krvne razmaze, oceni 
njihovo gostoto in obarvanost, 

• prepozna krvne celice, 
• pravilno očisti mikroskop in objektna stekla. 
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• definira pojem hematologija in opiše 
področja hematologije, 

• navede načine izražanja rezultatov 
laboratorjskih preiskav, 

• opiše vlogo krvnih celic, 
• razloži hematopoezo embria, otroka in 

odraslega človeka, 
• poimenuje celice, ki so prisotne v krvi 

zdravega človeka, 
• našteje krvotvorne organe in opiše 

kostni mozeg ter limfo, 
• opiše značilnosti matičnih celic, 
• razlikuje med vensko, kapilarno in 

arterijsko krvjo, 
• opiše odvzem venske in kapilarne krvi, 
• zaveda se pomena pravilnega odvzema 

krvi in razvije pravilen pristop do 
bolnika, 

• razloži napake, ki so vzrok nepravilnega 
odvzema krvi, 

• opiše razliko med serumom in plazmo, 
• našteje antikoagulante, jih opiše in 

razloži princip delovanja, 
• razloži, zakaj se kri v žili ne strjuje, v 

epruveti pa se, 
• zaveda se pomena pravilnega doziranja 

antikoagulanta, 
• našteje vrste krvnih razmazov in razloži 

načine njihove izdelave, 
• opiše izgled idealnega krvnega razmaza, 

izdelanega pod kotom, 
• opiše postopek barvanja po 

Pappenheimu, 
• navede napake pri izdelavi in barvanju 

razmazov, 
• razloži tehniko mikroskopiranja krvnih 

razmazov. 
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Poznavanje razvojnih stopenj krvnih celic, 
vrst hemoglobinov in izvajanje 
hematoloških preiskav. 
 

 
 
 
 
• izmeri št. konc. retikulocitov z metodo 

mikroskopiranja in nariše retikulocite, 
• izračuna absolutno število retikulocitov iz 

danih podatkov, 
• mikroskopira patološke oblike eritrocitov in 

patološke vključke v eritrocitih in jih nariše, 
• meri št. konc. eritrocitov v komorici v venski 

in kapilarni krvi, 
• izvede postopek merjenja masne 

koncentracije hemoglobina v venski in 
kapilarni krvi, 

• ustrezno ravna z Drabkinovim reagentom, 
ker se zaveda njegove toksičnosti, 

• meri hematokrit s hematokritno centrifugo, 
• izračuna hematokritno vrednost iz podatkov 

za MCV in številčno  koncentracijo 
eritrocitov, 

• izračuna eritrocitne konstante iz podanih 
vrednosti, 

• preračunava stare enote v SI enote in obratno, 
• meri hitrost sedimentacije eritrocitov po 

Dowsonu, 
• v kapilarni in venski krvi meri številčno 

koncentracijo levkocitov s  komorico in 
vrednoti rezultat, 

• diferencira nevtrofilijo, 
• diferencira eozinofilijo, 
• mikroskopira morfološko nepravilne 

granulocite, 
• na sliki in pod mikroskopom loči med seboj 

običajne od reaktivnih limfocitov ali 
reaktivne limfocite od monocitov, 

• ogleda si blaste na sliki in pod mikroskopom 
ter jih nariše, 

• poišče megakariocit v kostnem mozgu in ga 
nariše 

• z indirektno metodo meri število trombocitov 
(iz krvnega razmaza), 

• izmeri št. konc. trombocitov venske krvi v 
komorici, 

• diferencira obarvane krvne razmaze z 
naključnimi vrednostmi s cik-cak tehniko. 
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• našteje razvojne stopnje celic rdeče vrste 
in opiše normoblaste, 

• opiše retikulocit, 
• opiše zgradbo, velikost, obliko ter 

obarvanost eritrocita, 
• navede življenjsko dobo eritrocitov in 

opiše način razgradnje eritrocitov, 
• opiše postopek merjenja št. konc. Rtci in 

navede referenčne vrednosti, 
• razloži strokovne izraze, ki ponazarjajo 

spremembo v velikosti in obliki 
eritrocitov ter našteje in opiše patološke 
vključke v eritrocitih, 

• našteje in razloži postopke merjenja št. 
konc. eritrocitov in navede referenčne 
vrednosti, 

• opiše zgradbo hemoglobina, 
• našteje in opiše različne vrste 

hemoglobinov, 
• opiše in razume mehanizme, ki ščitijo 

hemoglobine pred oksidacijo, 
• opiše in razume postopek redukcije 

oksidiranega hemoglobina, 
• napiše in razloži reakcijo merjenja 

masne konc. hemoglobina in navede 
referenčne vrednosti, 

• definira pojem hematokrit, razloži 
postopka merjenja in navede referenčne  
vrednosti, 

• definira in s formulami ponazori MCV, 
MCH in MCHC in navede referenčne 
vrednosti za posamezne, 

• našteje in razloži tudi sodobnejše celične 
indekse, kot sta MDW in MPV, ki jih 
lahko določi le hematološki analizator, 

• razloži pojem rdeča krvna slika, 
• definira pojem hitrost sedimentacije 

eritrocitov, opiše postopke merjenja 
razloži diagnostični pomen meritev, 

• našteje preiskave, ki sodijo k beli krvni 
sliki, 

• opiše postopke merjenja št. konc. 
levkocitov v krvi in navede referenčne 
vrednosti za odrasle, 

• poimenuje in opiše razvojne stopnje 
celic granulocitne vrste, 

• razloži pojem pomik v levo, 
• razloži izraze, ki ponazarjajo zvišano ali 

znižano št. konc. levkocitov, npr. 
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eozinofilija, nevtropenija, monocitoza, 
limfopenija, 

• opiše morfološke nepravilnosti 
granulocitov, 

• poimenuje in opiše razvojne stopnje 
celic monocitne vrste, 

• poimenuje in opiše razvojne stopnje 
celic limfocitne vrste, 

• poimenuje in opiše razvojne stopnje 
celic plazmocitne vrste, 

• opiše posebnosti reaktivnih limfocitov, 
• opiše vlogo in kinetiko posameznih 

zrelih levkocitov, 
• zaveda se pomena prepoznavanja 

reaktivnih ali atipičnih limfocitov za 
diagnostiko infekcijske mononukleoze, 

• našteje blaste in opiše njihove 
značilnosti, 

• opiše razvojne stopnje megakariocitov, 
• razloži nastanek trombocitov, 
• razloži pojem poliploidnost, 
• opiše morfologijo in zgradbo 

trombocita, 
• opiše indirektno in direktno merjenje št. 

konc. trombocitov v krvi in navede 
referenčne vrednosti, 

• razume postopke merjenja številčne 
koncentracije trombocitov s 
hematološkim analizatorjem, 

• zaveda se napak pri meritvah s 
hematološkim analizatorjem, 

• definira pojem diferencialna krvna slika 
(DKS), 

• razloži način diferenciranja in navede 
referenčne vrednosti za odrasle, 

Poznavanje osnov citokemičnih reakcij in 
nekrvnih celic v kostnem mozgu. 
 
• definira pojem citokemična reakcija, 
• razloži diagnostičen pomen 

citokemičnih reakcij, 
• razvrsti citokemične reakcije in opiše 

princip delovanja, 
• našteje celice, ki niso krvnega izvora, pa 

se kljub temu lahko pojavljajo v 
kostnem mozgu, nekatere pa tudi opiše, 

• loči med seboj celice kosti od krvnih 
celic 
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Poznavanje poteka hemostaze, 
najpogostejših motenj hemostaze in 
izvajanje testov hemostaze. 

 
 
 
 
• izmeri čas krvavitve po Dukeju, 
• na klasičen način (v vodni kopeli s pomočjo 

štoparice) izmeri rekalcifikacijski čas, 
• s koagulometrom izmeri protrombinski čas, 
• s koagulometrom izmeri APTČ, 
• s koagulometrom izmeri trombinski čas, 
• izvede fibrinolizo euglobulinskega strdka, 
• izvede etanol gel test. 
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• definira pojem hemostaza, 
• opiše potek hemostaze in poimenuje 

faktorje koagulacije, 
• razume, da je hemostaza kompleksen 

proces, ki jo le zaradi lažjega 
razumevanja razdelimo v več obdobij, 

• navede vlogo inhibitorjev koagulacije in 
poimenuje najpomembnejše, 

• definira pojem fibrinoliza in poimenuje 
plazminogen kot osnovni faktor v verigi 
fibrinolize, 

• razume povezavo med koagulacijo, 
inhibicijo koagulacije in fibrinolizo, 

• našteje teste I. obdobja hemostaze in jih 
opiše, 

• opiše princip vseh testov koagulacije, 
• opiše rekalcifikacijski čas in navede 

referenčne vrednosti, 
• opiše APTČ in navede referenčne 

vrednosti, 
• opiše protrombinski čas in navede 

referenčne vrednosti, 
• opiše teste skupne poti koagulacije in 

navede referenčne vrednosti, 
• razume pomen zvišanih ali znižanih 

rezultatov testov koagulacije pri 
bolnikih, ki se zdravijo z antikoagulanti, 

• našteje predanalitske vplive na rezultate 
testov hemostaze, kot so: način jemanja 
krvi, mešanje krvi, vrsta in koncentracija 
antikoagulanta, shranjevanje krvi, 

• opiše teste fibrinolize, 
• razdeli motnje hemostaze na pridobljene 

in podedovane, 
• našteje nekaj motenj, ki so posledica 

okvare žilne stene in najpogostejših 
motenj v funkciji trombocitov, 

• opiše trombocitopenije, 
• opiše najpogostejše podedovane motnje 

hemostaze, 
• s kombinacijo genov predvideva, kakšno 

možnost ima potomstvo, da zboli za 
hemofilijo, 

• opiše najpogostejše pridobljene motnje 
hemostaze, 

• razloži pomen nepravilnega jemanja 
antibiotikov, ki zaradi pomanjkanja 
vitamina K lahko privede do krvavitev. 
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Poznavanje osnov bolezni krvotvornih 
organov, praktično prepoznavanje 
posebnosti krvnih slik in mielogramov pri 
boleznih krvotvornih organov in izvajanje 
preiskav za ugotavljanje bolezni krvotvornih 
organov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
• mikroskopira sideropenično anemijo, 
• mikroskopira krvni razmaz in razmaz 

kostnega mozga z megaloblastno anemijo z 
namenom, da prepozna megaloblaste, 

• izvede test osmotske rezistence eritrocitov, 
izračuna % hemolize iz danih absorbanc in 
narišejo diagram iz koncentracije NaCl in % 
hemolize, 

• mikroskopira krvni razmaz hemolitične 
anemije, 

• mikroskopira agranulocitozo, 
• diferencira infekcijsko mononukleozo, 
• mikroskopira akutne mieloične levkemije, 
• mikroskopira akutne limfatične levkemije, 
• diferencira krvni razmazov KML in si ogleda 

kostni mozeg KML, 
• mikroskopira KLL in DCL, 
• pod mikroskopom prepoznava Gumprechtove 

sence. 
• mikroskopira kostni mozeg plazmocitoma, 
• mikroskopira krvne razmaze z malignim 

limfomom. 
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• razloži presnovo železa, ki je osnova za 
razumevanje anemij, 

• navede načine izgubljanja železa iz 
organizma, 

• razlikuje med vsebnostjo železa v 
živalski in rastlinski hrani ter se zaveda 
pomena pravilne prehrane za 
preprečevanje anemij, 

• definira mikrocitne anemije in navede 
njihove skupne značilnosti, 

• opiše mikrocitne anemije, 
• opiše megaloblastno anemijo kot primer 

najpogostejše makrocitne anemije in loči 
megaloblastno anemijo od drugih 
makrocitnih anemij, 

• definira in našteje normoctne anemije, 
• navede vzroke normocitnih anemij, 
• opiše najpogostejše normocitne anemije, 
• opiše in razloži specifične teste za 

dokazovanje posameznih normocitnih 
anemij, 

• razloži vzroke hemolize pri hemolitičnih 
anemijah, 

• zaveda se škodljivega vpliva določenih 
kemijskih spojin, zdravil, radioaktivnega 
sevanja in tudi mikrobov na nastanek 
anemije, 

• razloži pojav eritroblastne krvne slike, ki 
je posledica obilnih krvavitev, 

• opiše agranulocitozo in infekcijsko 
mononukleozo, 

• primerja med seboj mehanizem nastanka 
agranulocitoze in hemolitične anemije 
zaradi škodljivega delovanja zdravil, 

• zaveda se vpliva jemanja nekaterih 
zdravil na nastanek agranulocitoze, 

• definira pojem levkemija in klasificira 
levkemije, 

• navede osnovne značilnostmi levkemij, 
• razdeli levkemije po FAB in omeni tudi 

novejšo klasifikacijo levkemij, 
• našteje načine zdravljenj levkemij, 
• zaveda se pomena presaditve matičnih 

celic pri zdravljenju levkemij, 
• opiše značilnosti akutnih mieloičnih in 

akutnih limfatičnih levkemij, 
• našteje in opiše kronične levkemije, 
• primerja med seboj akutne in kronične 

levkemije, 
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• zaveda se pomena pravočasne in 
pravilne diagnostike levkemije, 

• zaveda se, da vse levkemije danes niso 
več smrtno nevarne, 

• našteje skupne značilnostmi 
mieloproliferativnih bolezni, 

• opiše posamezne mieloproliferativne 
bolezni, 

• razloži, zakaj spada KML med 
levkemije in med mieloproliferativne 
bolezni, 

• razloži, zakaj se pri esencialni 
trombocitemiji pojavljajo krvavitve in 
pogosto tudi tromboze, 

• zaveda se, da poleg levkemij obstajajo 
tudi druge maligne bolezni krvotvornih 
organov, kar ga vzpodbuja k 
permanentnemu izobraževanju, 

• definira in opiše imunoproliferativne 
bolezni, 

• grafično prikaže proteinogram pri 
zdravih in pri osebah s plazmocitomom, 

• iz elektroforeze serumskih beljakovin 
prepozna monoklonske Ig, 

• razlikuje med plazmatkami in 
plazmocitomskimi celicami, 

• zaveda se, da povišani imunoglobulini 
niso vedno posledica vdora Ag in da gre 
lahko za maligno transformacijo in 
proliferacijo plazmatk, 

• opiše maligne limfome, 
• zaveda se nevarnosti povečanih 

bezgavk, 
• našteje mielodisplastične sindrome in jih 

opiše, 
• primerja mielodisplastične sindrome z 

ostalimi krvnimi boleznimi. 
 
Vsebinski sklop: TRANSFUZIOLOGIJA  
 

Poklicne kompetence 
 
• poznavanje pojma transfuziologija in krvodajalstva in zgodovinskega razvoja 

transfuziologije, 
• poznavanje pogojev varne transfuzike in izvajanje osnovnih testov transfuziologije, 
• poznavanje vzrokov in posledic hemolitične bolezni novorojenčkov in 

transfuzijske reakcije. 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
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Dijak: 
 

Dijak: 
 
• določa ABO in Rh na ploščici, 
• določa Rh v epruveti, 
• določa ABO v epruveti, 
• izvede navzkrižni test, 
• izvede direktni Coombsov test, 
• izvede indirektni Coombsov test. 
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• definira pojem transfuziologija, 
• opiše zgodovino transfuziologije, 
• našteje antikoagulante v transfuziologiji 

in navede njihovo sestavo, 
• razloži citoferezo, plazmaferezo in 

avtotransfuzijo, 
• zaveda se pomena avtotransfuzije, 
• opiše odvzem krvi, predelavo in 

shranjevanje krvnih komponent, 
• zaveda se pomena matičnih celicah pri 

transfuziji neozdravljivih bolnikov in 
znanje povezuje s hematologijo, 

• razloži, kdo je lahko krvodajalec, kdaj 
lahko da kri in kakšne so omejitve pri 
transfuzi krvi, 

• našteje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, 
da bo transfuzija varna, 

• razloži pojma responder in 
nonresponder, 

• našteje antigene v transfuziologiji in 
navede, kje so prisotni, 

• razloži pomen antigenov in protiteles v 
transfuziologiji, 

• razloži način dedovanja krvne skupine 
na konkretnem primeru, 

• zaveda se, da bodo mogoče kdaj tudi 
sami rabili kri, kar jih vzpodbudi k 
razmišljanju, da bi postali krvodajalci, 

• opiše krvni sistem ABO, 
• opiše Rh sistem, 
• našteje druge krvne skupine in nekatere 

tudi opiše, 
• razloži prisotnost iregularnih protiteles, 
• zaveda se pomena neskladnosti krvnih 

skupin med krvodajalcem in 
prejemnikom ter materjo in novorojenim 
otrokom, 

• našteje teste, s katerimi testiramo 
skladnosti krvi pred transfuzijo, 

• razloži določanje AB0 na ploščici in v 
epruveti, 

• razloži določanje Ag D (Rh faktorja) na 
ploščici in v epruveti, 

• razloži major in minor navzkrižni test, 
• razloži Coombsov test (direktni in 

indirektni), 
• zaveda se posledic napak pri delu v 

transfuziološkem laboratoriju, 
• opiše in razloži hemolitično bolezen 



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE/SSI/2010 

KATALOG ZNANJA LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA IN TRANSFUZIOLOGIJA 14 

novorojenčka, 
• razloži potek hemolitične transfuzijske 

reakcije. 
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