
SDLŽ- Slovensko društvo za laboratorijske živali    
Gerbičeva 60  
1000 Ljubljana        

Ljubljana, 19.10.2017 
 

OBVESTILO  
Spoštovani, 
 
Obveščamo vas, da bo 13. novembra 2017 v popoldanskem času (16:00 – 19:00) organizirana delavnica z 
naslovom Kirurški posegi ter pre-, med in po-operativna nega na miših in podganah. 
 
Delavnica bo v predavalnici na Onkološkem inštitutu, stavba C. 
 
Prof.dr. Paul Flecknell, eden najeminentnejših svetovnih strokovnjakov na področju anestezije in analgezije 
laboratorijskih glodavcev, ki je predaval na 3.kongresu SDLŽ v juniju 2017, je predstavil nova znanja in temeljne 
usmeritve pri anesteziji in analgeziji miši in podgan v raziskavah (termoregulacija, oksigenacija, analgezija itd.). 
Omenil je, da je veliko pozornosti potrebno nameniti tudi izbiri aparatur, saj se nemalokrat zgodi, da porabimo 
veliko denarja za naprave, ki se nato v praksi izkažejo za neustrezne in neuporabne. 
 
S strani mnogih članov društva je bila izražena želja po dodatnih informacijah glede tovrstne tematike. Ker v 
Sloveniji nimamo laboratorija, ki bi se raziskovalno ukvarjal izključno z anestezijo in analgezijo laboratorijskih 
glodavcev, imamo pa laboratorije, ki se pri svojem delu poslužujejo tudi kirurških posegov, smo se v društvu 
odločili, da organiziramo delavnico, kjer bodo v uvodnem predavanju predstavljene izkušnje in sodobne smernice 
pri anesteziji in analgeziji v klinični praksi (predavatelj bo doc.dr. Joško Račnik; predavanje bo temeljilo na 
konkretnih primerih v klinični praksi), nato bodo sledila 15 minutna predavanja v katerih bodo predstavljene 
izkušnje in prakse, ki se izvajajo po različnih raziskovalnih inštitucijah v Sloveniji (Medicinska fakulteta UL, 
Kemijski inštitut, Biotehnična fakulteta, Onkološki inštitut, Veterinarska fakulteta). V kolikor smo katero 
organizacijo zaradi nevednosti izpustili, nas prosimo čim prej kontaktirajte (najkasneje do 23.oktobra), da vam 
posredujemo navodila za pripravo predavanj. Namen delavnice je izmenjava informacij o izkušnjah glede 
uporabljenih postopkov kot tudi aparatur. 
 
Po predavanjih bo sledila diskusija, na podlagi katere bomo naredili kratek povzetek o:  

- priporočljivi praksi glede anestezije in analgezije ter argumentih za in proti 
- priporočeni in odsvetovani opremi – naprave posameznih proizvajalcev (anestezistki sistem, grelne plošče, 

sonde za merjenje telesne temperature, naprave za reguliranje temperature, aparature za spremljanje 
oksigenacije krvi itd; skrb za celjenje ran ter materiali, ki se pri tem uporabljajo) 

 
 
Delavnica je namenjena raziskovalcem, ki delate na področju poskusnih živali (izvajalci, vodje, strokovnjaki za 
dobrobit živali), in predstavlja možnost kontinuiranega izobraževanja s področja poskusov na živalih. Program 
bomo posredovali v naslednjem tednu. 
 
Prijavo na delavnico posredujte do 9. novembra 2017 preko spletnega obrazca na internetni strani društva 
www.slas.si. Prosimo, da poleg prijave navedete ali želite prejeti certifikat. 
 
Delavnica je brezplačna za člane društva, ki so poravnali članarino za tekoče leto. 
Za nečlane društva je udeležba možna le po predhodnem plačilu kotizacije, ki znaša 25 Eur. 
 
Se veselimo srečanja z vami, 
 

Izr. prof. dr. Tatjana Pirman    znan. sod. dr. Martina Perše  

 Tajnica SDLŽ      Predsednica SDLŽ  
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